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A V I S O nº 14 
 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO 2020-2021 

 
 

 

Exº Senhor(a) Encarregado(a) de Educação 
 
 

O pedido de renovação de matrícula ou o pedido de transferência é exclusivamente apresentado na 

Internet no Portal das Matrículas através da ligação https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt de acordo com a 

seguinte calendarização: 

 

Ano atual (19/20) Próximo ano (20/21) Renovação da matrícula  

1º, 2º e 3º 2º, 3º e 4º entre 03 e 07 de julho 

4º 5º entre 04 e 08 de julho 

5º, 7º, 8º e 10º 6º, 8º, 9º e 11º entre 07 e 09 de julho 

6º, 9º e 11º  7º, 10º e 12º entre 02 e 06 de julho 

 

O/A encarregado/a de educação deve indicar por ordem de preferência, cinco estabelecimentos de ensino, 

no ensino básico, e no caso do 10º ano deve indicar também, o curso ou cursos pretendidos entre os Cursos 

Científico-Humanísticos, os Cursos Profissionais, os Cursos do Ensino Artístico Especializado, entre outros. 

.  A escolha do estabelecimento de ensino está condicionada à existência de vaga, depois de aplicadas as 

prioridades definidas nos artigos 11º e 12º do Despacho Normativo nº 5/2020 de 21 de abril. 

 Para efetuar o pedido de renovação de matrícula/transferência deverá estar na posse dos cartões de 

cidadão do aluno e do encarregado de educação. O encarregado de educação é sempre o pai ou a mãe, ou quem 

tenha o menor a seu cargo, por decisão judicial. Caso não seja esta a situação, deverá juntar o comprovativo da 

composição do agregado familiar (obtido no portal da autoridade tributária – IRS) de acordo como artigo 2º do 

Despacho Normativo nº 5/ 2020 de 21 de abril. 

A disciplina EMRC é de frequência facultativa, mas uma vez feita a inscrição, no ensino básico, não é 

permitido anular a matrícula de acordo com o nº 4 do artigo 5º do DL 70/2013 de 23 de maio. 

Deverá autorizar a interconexão de dados pessoais para poder usufruir nomeadamente da:  

• ação social escolar; 

• plataforma mega (manuais escolares); 

• passe escolar.  

 

 

NOTA: Os alunos com mais de 18 anos pagam seguro escolar no valor de 6,35 € 

 

Oliveira do Douro, 8 de junho de 2020 

O Diretor 

 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/

