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Matrículas 2020/2021 
 

Matrículas na Educação Pré-Escolar e no 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico (2020/2021) 
 

Informa-se toda a comunidade educativa que, de acordo com o Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 
13 de abril, conjugado com o Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo 
Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril, o período de matrículas para o ano letivo 
2020/2021 decorre entre o dia 4 de maio e o dia 30 de junho. 

Os pedidos de matrícula, renovação de matrícula e pedidos de transferência de escola na 
educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino 
públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS ou equiparados deverão ser solicitados 
através do Portal das Matrículas, 

Assim, o pedido de matrícula deverá ser: 

 Apresentado preferencialmente via Internet, no portal das matrículas 
(portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com recurso à autenticação através de cartão de 
cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças; 

ou 

 Efetuado através de atendimento presencial (só em situações excecionais) nos 
Serviços Administrativos da escola sede do agrupamento (Escola Secundária Carlos 
Amarante), por marcação prévia, solicitada e confirmada através do e-mail: 
(info@aecarlosamarante.pt). 

Documentos necessários: 

• Cartão de Cidadão/Passaporte válido/Autorização de Residência; 

• Cartão de Seg. Social do Aluno; 

• Cartão de Utente; 

• B.I./ Cartão de Cidadão/Passaporte dos pais; 

• Comprovativo de morada (recibo luz/ telefone/ água) ou declaração de entidade 
patronal (no caso de matrícula pela atividade profissional); 

• Boletim de vacinas atualizado; 

• Uma (1) fotografia tipo passe. 

• No caso do Encarregado de Educação não ser o pai/mãe (comprovativo do agregado 
familiar validado pela Autoridade Tributária). 

Caso deseje beneficiar de Ação Social Escolar (ASE) deve ainda: 

• Entregar declaração da Segurança Social com informação de escalão, com data atual. 

NOTAS: 

Os documentos solicitados deverão ser anexados à Matrícula Eletrónica, no separador próprio 
para o efeito. 
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Rede Previsional 2020/2021 – Escolas 
Agrupamento: Escolas Carlos Amarante, Braga 

Código UO: 150149 
 

Quadro Resumo 

Pré-escolar 1º Ciclo 2.º/3º Ciclos Secundário 

6 Jardins de Infância 6 escolas(EB1) 2 escolas 1 escola 

 

Escola Tipologia 

Escola Básica de Gualtar, Braga Básico 

Escola Básica de Espinho, Braga Básico; Pré- Escolar 

Escola Básica de Pedralva, Braga Básico; Pré- Escolar 

Escola Básica de Sobreposta, Braga Básico; Pré- Escolar 

Escola Básica de Este - São Mamede, Braga Básico; Pré- Escolar 

Escola Básica de Este - São Pedro, Braga Básico 

Escola Básica n.º 1 de Gualtar, Braga Básico 

Jardim de Infância de Gualtar, Braga Pré- Escolar 

Jardim de Infância de Este - São Pedro, Braga Pré- Escolar 

Escola Secundária Carlos Amarante, Braga Básico; Secundário 

 
Braga, 29 de Abril de 2020 

A Diretora 
 

_______________ 
(Hortense Lopes dos Santos) 

 
Legislação aplicável: 

 Decreto-Lei nº 14-G/2020 - Diário da República nº 72/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-13 
Presidência do Conselho de Ministros  
Estabelece as medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19. 

 Despacho Normativo nº 5/2020 - Diário da República nº 78/2020, Série II de 2020-04-21 
Educação - Gabinetes do Secretário de Estado Adjunto e da Educação e da Secretária de Estado da 
Educação  
Procede à alteração do Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 de abril, que estabelece os 
procedimentos de matrícula e respetiva renovação e as normas a observar na distribuição de 
crianças e alunos. 

https://dre.pt/application/conteudo/131393158
https://dre.pt/application/conteudo/132136109
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Extrato do Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril: 
 
(…) 

CAPÍTULO IV 

Regime excecional relativo a matrículas e renovação de matrículas 

Artigo 11º 

Matrícula e período de matrícula 

1 — O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet, no portal 
portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através de cartão de 
cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

2 — Na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico, o período normal de 
matrícula para o ano escolar de 2020/2021 é fixado entre o dia 4 de maio e o dia 30 de 
junho de 2020. 

3 — As matrículas recebidas até 30 de junho de 2020 são consideradas imediatamente 
após essa data para efeitos de seriação, sendo as demais sujeitas a seriação em momento 
posterior. 

4 — Nos ensinos básico e secundário, nas situações previstas nas alíneas c), d) e e) do nº 1 
do artigo 5º do Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 de abril, na sua redação atual, o 
período normal para matrícula é fixado pelo diretor da escola, não podendo ultrapassar: 

a) O 5 º dia útil subsequente à definição da situação escolar dos alunos que pretendam 
alterar o seu percurso formativo; 

b) O dia 30 de julho de 2020 para os alunos que pretendam retomar o seu percurso 
formativo; 

c) O dia 31 de dezembro de 2020 para os alunos que pretendam matricular-se no ensino 
recorrente. 

5 — Expirado o período fixado na alínea b) do número anterior, podem ser aceites 
matrículas, em situações excecionais devidamente justificadas: 

a) Nos oito dias úteis imediatamente seguintes; 

b) Terminado o período fixado na alínea anterior, até 31 de dezembro de 2020, mediante 
existência de vaga nas turmas constituídas. 

6 — No ensino recorrente de nível secundário, a matrícula efetua-se nos termos da 
Portaria nº 242/2012, de 10 de agosto. 

Artigo 12º 

Divulgação das listas de crianças e alunos relativas à matrícula ou à renovação de 
matrícula 

1 — Em cada escola, são elaboradas e divulgadas as listas de crianças e alunos que 
requereram ou a quem foi renovada a matrícula, de acordo com os seguintes prazos: 
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a) Até 15 de julho de 2020, no caso de matrículas na educação pré-escolar e no ensino 
básico; 

b) Até ao 5.º dia útil após a definição da situação escolar dos alunos que pretendam 
alterar o seu percurso formativo, no caso dos alunos do ensino secundário. 

2 — As listas dos alunos admitidos são publicadas: 

a) No dia 24 de julho de 2020, no caso da educação pré-escolar e no ensino básico; 

b) No dia 30 de julho de 2020, no caso do ensino secundário, com indicação do curso em 
que cada aluno foi admitido. 

Artigo 13º 

Distribuição pelos estabelecimentos de educação ou de ensino pretendidos 

1 — Os estabelecimentos de educação e ensino devem garantir que os processos de 
aplicação dos critérios de prioridades nas matrículas, de decisão de atribuição de vaga e a 
consequente circulação dos processos dos alunos pelas preferências manifestadas, 
quando se justificar, está terminado até às datas referidas no nº 2 do artigo anterior. 

2 — O processo de constituição de turmas deve estar concluído no prazo de 15 dias úteis a 
contar do prazo previsto no número anterior. 

 
Extrato do Despacho Normativo nº 5/2020, de 21 de abril, que altera o Despacho Normativo nº 
6/2018, de 12 de abril:  
(…) 

III — Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula 

Artigo 10º 

Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula na educação pré-escolar 

1 — Na educação pré-escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de 
educação, para matrícula ou renovação de matrícula, são preenchidas de acordo com as 
seguintes prioridades: 

1ª Crianças que completem os cinco e os quatro anos de idade até dia 31 de dezembro, 
sucessivamente pela ordem indicada; 

2ª Crianças que completem os três anos de idade até 15 de setembro; 

3ª Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

2 — No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma 
de desempate em situação de igualdade, são observadas, sucessivamente, as seguintes 
prioridades: 

1ª Crianças com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos artigos 
27º e 36º do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, na redação conferida pela Lei nº 
116/2019, de 13 de setembro; 

2ª Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4º da Lei nº 
90/2001, de 20 de agosto, na redação conferida pela Lei nº 60/2017, de 1 de agosto; 
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3ª Crianças com irmãos ou com outras crianças e jovens, que comprovadamente 
pertençam ao mesmo agregado familiar, a frequentar o estabelecimento de educação e 
de ensino pretendido, nos termos previstos no nº 4 do artigo 2º; 

4ª Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino 
pretendido; 

5ª Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua 
atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 
educação e de ensino pretendido; 

6ª Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 
influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

7ª Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, 
meses e dias; 

8ª Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino 
pretendido; 

9ª Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do 
estabelecimento de educação e de ensino. 

3 — Na renovação de matrícula na educação pré-escolar é dada prioridade às crianças 
que frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação e de ensino que 
pretendem frequentar, aplicando -se sucessivamente as prioridades definidas nos 
números anteriores. 

Artigo 11º 

Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no ensino básico 

1 — No ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação e de 
ensino para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, 
sucessivamente, aos alunos: 

1ª Com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos artigos 27º e 
36º do Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho, na redação conferida pela Lei nº 116/2019, 
de 13 de setembro; 

2ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino 
básico no mesmo agrupamento de escolas; 

3ª Com irmãos ou outras crianças e jovens, que comprovadamente pertençam ao mesmo 
agregado familiar, que frequentam o estabelecimento de educação e de ensino 
pretendido, nos termos previstos no nº 4 do artigo 2º; 

4ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na 
área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

5ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 
profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e 
de ensino pretendido; 
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6ª Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 
estabelecimento de educação e de ensino, dando-se prioridade de entre estes aos alunos 
que no ano letivo anterior tenham frequentado um estabelecimento de educação e de 
ensino do mesmo agrupamento de escolas; 

7ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições 
do sector social e solidário na área de influência do estabelecimento de ensino ou num 
estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando 
preferência aos que residam comprovadamente mais próximo do estabelecimento de 
educação e de ensino escolhido; 

8ª Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino; 

9ª Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de 
matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de 
estudos no estabelecimento de educação e de ensino. 

2 — Com respeito pelas prioridades estabelecidas no número anterior, podem ser 
definidas no regulamento interno do estabelecimento de educação e de ensino outras 
prioridades e ou critérios de desempate. 

(…) 

 

https://youtu.be/egd6oNPsuUk 


