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ORIENTAÇÕES: MATRÍCULA OU RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

(GUIÃO SIMPLIFICADO) 
 

1. A Renovação de Matrícula destina-se a alunos que vão frequentar no ano letivo 2020/2021 os 

seguintes anos: 

 2º, 3º e 4ºanos (1º ciclo); 

  6ºano (2º ciclo); 

  8º e 9º anos (3º ciclo); 

 11ºano (Cursos Cientifico-Humanísticos); 

 2º e 3ºanos (Cursos Profissionais). 

 

2. A Nova Matrícula destina-se a alunos que vão frequentar no ano letivo 2020/2021 os seguintes 

anos: 

 Pré-escolar (primeira matrícula) 

 1ºano (1º ciclo); 

 5ºano (2º ciclo); 

 7ºano (3º ciclo); 

 10º e 12º anos (Cursos Cientifico-Humanísticos); 

 1ºano (Cursos Profissionais). 

 

3. Todos os Encarregados de Educação têm que aceder ao portal das matrículas no seguinte 

endereço https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt e escolher o Perfil de Encarregado de 

Educação como se mostra na figura abaixo: 

 

 

4. Para fazer Login podem usar: 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
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 As credenciais da Autoridade Tributária – o que usam quando entram no Portal das 

Finanças (Número de Contribuinte e Senha de Acesso). 

  A Chave Móvel Digital ou Cartão de Cidadão (este último apenas para quem possui 

leitor de cartões). 

Têm que clicar no botão azul para: 

 Nova Matrícula – quem vai para o 1º ano (1º ciclo), 5º, 7º, 10º e 12ºanos (Cursos 

Cientifico-Humanísticos) e 1º ano (Cursos Profissionais). 

Ou 

 Renovação de Matrícula - quem vai para 2º, 3º e 4ºanos (1º ciclo), 6º, 8º e 9ºanos, 

11º ano (Cursos Cientifico-Humanísticos e 2º e 3ºanos (Cursos Profissionais)  

 

 

5. Seguidamente têm que percorrer todo o percurso que se apresenta abaixo, preenchendo todos 

os campos obrigatórios. 

 

 

 

6. Ao terminar o preenchimento de cada um dos campos devem clicar em Seguinte. 

 

 

 

 

 

 

7. Para obtenção de informações mais detalhadas sobre o processo de matrícula ou 

renovação de matrícula, devem consultar o manual de apoio que se encontra no portal das 
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matrículas, na página da escola ou no seguinte link: 

https://docescolas.dgeec.mec.pt/index.php/s/cbJpHsyKMQx8DN7 

 

8. O Agrupamento de Escolas D. Sancho I colocará ao dispor de todos os Encarregados de 

Educação um Serviço de Apoio Telefónico entre as 9:00 e as 12:30 e entre as 14:00 e as 

17:00 nos dias 6, 7, 8, 9 e 10 de julho.  

Telefone: 252322048    Telemóvel: 936244499 

 

9. Na impossibilidade de fazer a matrícula /renovação eletronicamente, através do Portal das 

matrículas, deve contactar telefonicamente os Serviços Administrativos entre os dias 6 e 10 

de julho, para agendar um atendimento presencial. 

 

10. Questões relacionadas com o Serviço de Ação Social para obtenção de Escalão A ou B devem 

ser colocadas pelo telefone 252322048 ou pelo Telemóvel: 936244499 

 

 

Vila Nova de Famalicão, 22 de junho de 2020. 

A Diretora 

Maria Helena Pereira 
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