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O presente documento fixa as normas gerais relativas às matrículas e renovação de matrículas do 
Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, de acordo com o Despacho Normativo n.º5/2020 de 21 de 
abril de 2020. 

 
Apresentação do pedido de matrícula 
O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via Internet na aplicação Portal das Matrículas 
(portaldasmatrículas.edu.gov.pt), com o recurso a uma das seguintes formas de autenticação: cartão do 
cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças (n.º1 do artigo 7.º do 
Despacho Normativo nº5/2020 de 21 de abril de 2020). 
O pedido de matrícula, não sendo possível cumprir o indicado anteriormente, pode ser apresentado de 
modo presencial nos serviços do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, mediante marcação prévia 
para o email matrículasaedfl2020@gmail.com, com base no n.º2 do artigo 7.º do Despacho Normativo 
nº5/2020 de 21 de abril de 2020). 
 
Horário de atendimento dos serviços administrativos: 
 

Nota: relembra-se que o atendimento terá de ser previamente solicitado através do email 
matriculasaedfl2020@gmail.com 

 
Responsabilidade pela matrícula 
 
Cabe ao encarregado de educação, quando o aluno seja menor e ao aluno, quando maior. 
 
 
Indicação de 5 estabelecimentos de educação ou de ensino cuja frequência é pretendida 
 
No ato de matrícula ou renovação de matrícula com mudança de ciclo/estabelecimento, o encarregado de 
educação ou o aluno quando maior de idade deve indicar, por ordem de preferência, cinco 
estabelecimentos de educação ou de ensino. 
 

Informação adicional: 
 
- Os Serviços Administrativos apenas rececionam os documentos que, só serão considerados válidos, 
depois de devidamente analisados pela equipa nomeada para o efeito. 
 
- Apenas serão aceites as candidaturas que tenham toda a documentação solicitada pelo Agrupamento, na 
falta de documentação o Agrupamento reserva-se no direito de não as aceitar. 
 
- O Agrupamento reserva-se no direito de não aceitar os documentos cujo teor lhe suscitem dúvidas. 

Dias da semana segunda-feira/quarta-feira/sexta-feira terça-feira/quinta-feira 
 

 
Horário 

 

 
10.00h às 12.00h 

 
14.00h às 16.00h 
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Matrícula 

Pré-escolar e 1.º ano do 1.º Ciclo 
 
Período para a matrícula  
De acordo com o despacho normativo nº5/2020 de 21 de abril de 2020, o período normal para matrícula é 
fixado entre o dia 15 de abril e o dia 15 de junho do ano escolar anterior àquele a que a matrícula respeita. 
 
 
Documentos a apresentar/entregar no ato do pedido de matrícula 
 
Relativo à Criança/Aluno: 

a) Número do Cartão de Cidadão (CC); 
b) Número de identificação fiscal (NIF); 
c) Número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS); 
d) Número de cartão de utente de saúde/beneficiário; 
e) Identificação da identidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável; 
f) Número de identificação da Segurança Social (NISS) – beneficiários da prestação social de abono de 

família que seja pago pela segurança social (obrigatoriedade da entrega do documento 
comprovativo do recebimento da prestação social); 

g) Documento, emitido pela Autoridade Tributária, comprovativo da composição do agregado familiar 
e residência permanente, em estado completo, com data de comunicação anterior a 15 de abril de 
2020, validado pela Autoridade Tributária; 

h) Toda a documentação que comprove a 1ª prioridade do n.º2 do artigo 10.º do Despacho Normativo 
nº5/2020, de 21 de abril de 2020 (crianças com necessidades educativas específicas). 

           
 
 
 
Relativo ao Encarregado de Educação: 

a) Tipo e número de documento de identificação (Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade/ 
Autorização de Residência/Passaporte actualizado); 

b) Número de identificação fiscal (NIF); 
c) Dois comprovativos de morada do Encarregado de Educação (fatura da água, da luz, do gás; 

contrato de arrendamento – validado pela Autoridade Tributária); 
d) Documento comprovativo: 

                    . do local onde é exercida a atividade profissional (desde que este esteja localizado na 
área de influência do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre) que comprove que o 
trabalhador – declaração emitida pela entidade patronal e autenticada; 
                     . passado pela Segurança Social em como o EE é trabalhador da empresa exceto 
trabalhadores do Estado. 
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Renovação de Matrícula 

(para transição de ciclo ou transferência de estabelecimento) 
 
 
 
Renovação de matrícula com transferência de estabelecimento ou transição de ciclo 
A renovação de matrícula para cada início de ciclo e a renovação de matrícula que implique transferência 
de estabelecimento de educação e de ensino devem ser efectuadas nos termos dos n.º 1 a 5 do artigo 7.º e 
no prazo estipulado no n.º3 do artigo 8.º (n.º1 do artigo 9.º do Despacho Normativo nº5/2020, de 21 de 
abril de 2020). 
 
 
Documentos a apresentar/entregar no ato do pedido de renovação de matrícula 
 
Relativo ao Aluno: 

a) Número do Cartão de Cidadão (CC); 
b) Número de identificação fiscal (NIF); 
c) Número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS); 
d) Número de cartão de utente de saúde/beneficiário; 
e) Identificação da identidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável; 
f) Número de identificação da Segurança Social (NISS) – beneficiários da prestação social de abono de 

família que seja pago pela segurança social (obrigatoriedade da entrega do documento 
comprovativo do recebimento da prestação social); 

g) Documento, emitido pela Autoridade Tributária, comprovativo da composição do agregado familiar 
e residência permanente, em estado completo, com data de comunicação anterior a 15 de abril de 
2020, validado pela Autoridade Tributária; 

h) Toda a documentação que comprove a 1ª prioridade do n.º2 do artigo 10.º do Despacho Normativo 
nº5/2020, de 21 de abril de 2020 (crianças com necessidades educativas específicas). 

 
Relativo ao Encarregado de Educação: 

a) Tipo e número de documento de identificação (Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade/ 
Autorização de Residência/Passaporte actualizado); 

b) Número de identificação fiscal (NIF); 
c) Dois comprovativos de morada do Encarregado de Educação (fatura da água, da luz, do gás; 

contrato de arrendamento – validado pela Autoridade Tributária); 
d) Documento comprovativo: 

                    . do local onde é exercida a atividade profissional (desde que este esteja localizado na 
área de influência do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre) que comprove que o 
trabalhador – declaração emitida pela entidade patronal e autenticada; 
                     . passado pela Segurança Social em como o EE é trabalhador da empresa exceto 
trabalhadores do Estado. 
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Renovação de Matrícula no Agrupamento 
 

1.º Ciclo - Alunos que Frequentaram o 1.º, 2.º e 3.º anos  
2.º Ciclo - Alunos que Frequentaram o 5.º ano  

3.º Ciclo - Alunos que Frequentaram o 7.º  e  8.º anos 
 Secundário - Alunos que Frequentaram o 10.º  e  11.º anos 

 

 
 
Renovação de matrícula 
 
          . tem lugar nos anos escolares subsequentes ao da primeira matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do 
ensino básico e até à conclusão do ensino secundário. 
 
          . será realizada no programa INOVAR ALUNOS até (data a definir). Pode aceder a este programa na 
página do Agrupamento na área ligações – INOVAR consulta alunos, deverá depois colocar o login (número 
do processo do aluno) e a senha (número do Cartão do Cidadão do aluno). 
 
          . o Encarregado de Educação deve atualizar todos os dados. Caso se verifiquem alterações deve 
dirigir-se aos serviços administrativos.  
 
 
Informação adicional 
 
          . Embora a renovação de matrícula se considere automática, é necessário que os Encarregados de 
Educação se manifestem, de forma clara, quanto à intenção de inscrição na disciplina de Educação Moral e 
Religião Católica (EMRC). Relembra-se que após a inscrição nesta disciplina não é possível anular a 
matrícula. 
 
          . Os alunos que pretendam transferência de estabelecimento de ensino devem solicitá-la através da 
aplicação eletrónica portaldasmatrículas.edu.gov.pt, com recurso a autenticação através do cartão do 
cidadão, até ao 3.º dia útil subsequente à definição da situação escolar do aluno.   
 
 
Mais informações relativas à renovação de matrícula dos alunos do Agrupamento de Escolas D. Filipa de 
Lencastre serão oportunamente enviadas pelos respetivos professores titulares de turma/diretores de 
turma. 
 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. FILIPA DE LENCASTRE 
 

A DIRETORA 
LAURA DE MEDEIROS 
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