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ENSINO BÁSICO 

(do 1º ao 8º Ano) 

 

INFORMAÇÃO 

 

Renovação de matrícula – Ano letivo 2020/2021 
 
 

De acordo com o nº 2 do artigo 8º do Despacho Normativo nº 5/2020 de 21 de abril, a renovação 

de matrícula tem lugar nos anos escolares subsequentes ao da primeira matrícula no 1.º ano do 

1.º ciclo do ensino básico até à conclusão do ensino secundário. A renovação de matrícula é 

efetuada eletronicamente, até ao 3.º dia útil subsequente à definição da situação escolar do aluno 

(publicação da avaliação final de 3º período na plataforma GIAE, a data será divulgada na página 

do Agrupamento).  

 

- Preferencialmente, a renovação de matrícula é apresentada via internet, no Portal das 

Matrículas. O Portal das Matrículas está disponível em portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com 

recurso à autenticação através do cartão de cidadão, mas também da chave móvel digital ou das 

credenciais de acesso ao Portal das Finanças. Não sendo possível, deve fazê-lo de modo 

presencial nos serviços administrativos do agrupamento. Para tal, é necessário fazer marcação 

prévia através do preenchimento do formulário https://forms.gle/WsfUnenPULf5tZKR9 .  

 

- No momento da renovação de matrícula para cada início de ciclo (5º e 7º ano) e a renovação 

de matrícula que implique transferência de estabelecimento de educação, o encarregado de 

educação indica, por ordem de preferência, cinco estabelecimentos de educação ou de 

ensino, sempre que possível, cuja escolha de frequência é a pretendida.  

 

-  As vagas existentes (em qualquer ano de escolaridade) são preenchidas dando -se prioridade, 

sucessivamente, aos alunos: 

1.ª - Com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos artigos 27.º 

e 36.º do Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na redação conferida pela Lei n.º 

116/2019, de 13 de setembro; 

https://forms.gle/WsfUnenPULf5tZKR9
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2.ª - Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré -escolar ou o ensino 

básico no mesmo agrupamento de escolas; 

3.ª - 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 n.º 4 do artigo 2.º; 

4.ª - Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, 

na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

5.ª - 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; 

6.ª - 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; 

7.ª - 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; 

8.ª - Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino; 

9.ª - 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. 

 

- A seriação dos alunos será feita de acordo com as prioridades acima referidas e atendendo às 

informações constantes nos processos individuais dos alunos. Por essa razão, é absolutamente 

fundamental que os encarregados de educação apresentem os comprovativos que permitam 

verificar a sua situação (comprovativos de morada, de local de trabalho, de escalão do ASE, entre 

outros). Este aspeto é importante para qualquer ano de escolaridade mas especialmente relevante 
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para os alunos que pretendam matrícula no 7º ano onde se prevê uma redução de turmas no ano 

letivo 2020/2021. 

 

- No próximo ano letivo, 2020/2021, a Dgeste propõe que o Agrupamento de Escolas de Martim 

de Freitas tenha a seguinte rede escolar: 

EB1 da Conchada – 4 turmas (uma de cada ano de escolaridade) 

EB1 de Coselhas - 4 turmas (uma de cada ano de escolaridade) 

EB1 de Montes Claros – 11 turmas (três turmas de 1º ano, três turmas de 2º ano, duas turmas 

de 3º ano e três turma de 4º ano) 

EB1 dos Olivais – 4 turmas (duas turmas de 1º ano e duas turmas de 2º ano) 

EB1 de Santa Cruz - 4 turmas (uma de cada ano de escolaridade) 

 

 

EB Martim de Freitas 

1º CEB 

3º Ano –  2 turmas 

4º Ano – 2 turmas 

2º CEB 

5º Ano – 8 turmas 

6º Ano – 9 turmas  

3º CEB 

7º ano – 7 turmas 

8º ano – 7 turmas 

9º ano – 9 turmas 

 

 

 

Coimbra, 15 de junho de 2020 

 

O Diretor 


