Renovação de matrículas para o ano escolar 2020/2021
Informação aos Pais e Encarregados de Educação

Período de renovação de matrículas
Entre os dias 6 e 13 de julho de 2020.

Procedimentos
 A renovação da matrícula deverá ser feita no Portal das Matrículas.
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt
 Para se autenticar no Portal das Matrículas vai precisar de:
Dados de acesso ao portal das Finanças
ou
Chave Móvel Digital
ou
Cartão de Cidadão, leitor de cartões smartcard e PIN de autenticação

 O tempo de preenchimento do formulário no Portal das Matrículas é de cerca de 5 minutos.
Quando terminar, receberá a confirmação por email, caso autorize essa comunicação durante o
preenchimento. Receberá também notificações por email e no Portal das Matrículas sobre o estado
do processo.

 Para fazer uma nova matrícula ou renovar uma matrícula anterior, o Encarregado de Educação
deverá, depois de fazer login no Portal das Matrículas, seguir os 6 passos abaixo identificados:
1. Consentimento
2. Dados do Encarregado de Educação
3. Dados Gerais do Aluno
4. Dados da Matrícula
5. Comprovativos
6. Confirmar dados

 Veja como fazer passo a passo neste vídeo tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=dzPnqOGmTi8&feature=youtu.be

 Caso não domine as tecnologias ou não possua meios informáticos que lhe permitam fazer a
renovação da matrícula do seu educando, poderá fazer uma marcação, pelo telefone 232 960 120,
para atendimento presencial nos serviços administrativos.

Documentos necessários
ALUNOS:
Número e tipo de documento de identificação civil;
Número de identificação fiscal (NIF) dos alunos;
Dados relativos à composição do agregado familiar, validados pela Autoridade Tributária;
Número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS);
Número de cartão de utente de saúde/beneficiário;
Identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde (se aplicável);
Número de identificação da segurança social (NISS).

ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO:
Número e tipo de documento de identificação civil;
Número de identificação fiscal (NIF);
Contactos, morada, data de nascimento e habilitações.

OUTROS DOCUMENTOS
A entregar no ato presencial ou enviar por email (escsal@mail.telepac.pt) com a identificação da
criança/aluno e n.º de processo do portal das matrículas:
Autorização de residência (em caso de estadia temporária);
Documento de regulação do poder parental, caso exista;
Documentos comprovativos (RTP) das medidas previstas pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6
de julho (somente para novos alunos no Agrupamento).

Legislação aplicável



Despacho normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo Despacho Normativo nº5/2020, de
21 de abril;
Decreto-lei nº14-G/2020, de 13 de abril (Artigos 11º, 12º e 13º)

Ligações úteis:


Portal das Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt)



FAQ’s - perguntas frequentes da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE)



Vídeo tutorial - https://www.youtube.com/watch?v=dzPnqOGmTi8&feature=youtu.be

OPÇÕES NA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
Nos anos de transição de ciclo, deverão fazer a escolha das opções de cursos e disciplinas que o
Agrupamento oferece, a saber:

2º Ciclo:
5º ano (em 2020/2021)
 Indicar se pretende o Ensino Básico Geral ou o Ensino Especializado de Música - Curso
Básico de Música, em regime articulado com o Conservatório de Música de Santa
Comba Dão.
 Indicar se pretende a inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa.

6º ano (em 2020/2021)
 Mantém o Ensino Básico Geral ou o Ensino Especializado de Música.
 Indicar se pretende a inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa.

3º Ciclo
7º ano (em 2020/2021)
 Indicar se pretende o Ensino Básico Geral ou o Ensino Especializado de Música – Curso
Básico de Música, em regime articulado com o Conservatório de Música de Santa
Comba Dão.
 No caso da inscrição no Ensino Especializado de Música deve indicar se pretende
frequentar a disciplina de Educação Visual no 3º ciclo (facultativa neste caso).
 Escolher a Língua Estrangeira II: Espanhol ou Francês.
 Indicar se pretende a inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa.

8º ano (em 2020/2021)
 Mantém o Ensino Básico Geral ou o Ensino Especializado de Música.
 Indicar se pretende a inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa.

9º ano (em 2020/2021)
 Mantém o Ensino Básico Geral ou o Ensino Especializado de Música.
 Indicar se pretende a inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa.

Ensino Secundário
10º ano (em 2020/2021)
 A inscrição pode ser feita num curso científico-humanístico ou num curso profissional.



Cursos Científico-Humanísticos (em rede para 2020/2021)
Língua Estrangeira: Inglês ou Espanhol ou Francês (indicar por ordem de

Ciências
e
Tecnologias

preferência).


Inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa: Católica ou de outra confissão.



Na formação específica realiza inscrição nas disciplinas de Biologia e Geologia e Física
e Química A. Pode permutar uma das disciplinas anteriores por outra de acordo com
a tabela 1 (ver página seguinte).



Cursos Científico-Humanísticos (em rede para 2020/2021)
Língua Estrangeira: Inglês ou Espanhol ou Francês (indicar por ordem de

Línguas
e
Humanidades

preferência).


Inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa: Católica ou de outra
confissão.



Na formação específica realiza inscrição em duas das seguintes disciplinas:
Geografia A, Literatura Portuguesa ou Matemática Aplicada às Ciências Sociais.
Pode permutar uma das disciplinas anteriores por outra de acordo com a tabela 1.

Ciências
Socioeconómicas



Língua Estrangeira: Inglês ou Espanhol ou Francês (indicar por ordem de
preferência).



Inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa: Católica ou de outra
confissão.



Na formação específica realiza inscrição em duas das seguintes disciplinas:
Economia A, Geografia A ou História B. Pode permutar uma das disciplinas
anteriores por outra de acordo com a tabela 1.

Tabela 1

10ºano - Cursos Profissionais (em rede para 2020/2021)
Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil
Curso Profissional de Técnico de Massagem Estética e Bem Estar

11º ano (em 2020/2021)
 Mantém o curso e disciplinas do ano anterior (quer seja curso científico-humanístico ou curso
profissional).
 Indicar se pretende inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa.

12º ano (em 2020/2021)
 Mantém o curso do ano anterior (quer seja curso científico-humanístico ou curso profissional).
 Os alunos do Curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias devem indicar as duas
disciplinas que pretendem na formação específica, de entre as seguintes opções: Biologia, Química
ou Física. Poderão substituir apenas uma das opções anteriores por Psicologia B, Geografia C,
Sociologia ou Economia C.
 Alunos do Curso científico-humanístico de Línguas e Humanidades devem indicar as duas
disciplinas que pretendem na formação específica, de entre as seguintes opções: Psicologia B,
Geografia C ou Sociologia. Poderão substituir apenas uma das opções anteriores por Biologia,
Química, Física ou Economia C.
 Indicar se pretende inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa.

Carregal do Sal, 2 de julho de 2020

A Diretora

(Maria João Rodrigues Neves Veloso Marques)

