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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

INFORMAÇÃO 

Renovação de matrícula – Ano letivo 2020/2021 
 
Informa-se que se encontra aberta a renovação de matrícula para a educação pré-escolar, no 

período que decorre entre 4 de maio e 30 de junho de 2020. De acordo com o Despacho 

Normativo nº 5/2020 de 21 de abril, na educação pré-escolar há lugar a renovação de matrícula 

até ao ano escolar em que a criança atinja a idade de ingresso na escolaridade obrigatória, ou 

seja, autorizada a ingressar no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico. Os procedimentos deverão 

ser os seguintes: 

- Preferencialmente, a renovação de matrícula é apresentado 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/qupzVYaEW1TR8ysr8)  

- Para as crianças que completem 6 anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro, estando fora 

da escolaridade obrigatória, pode ser efetuado um pedido de matrícula no qual se indica os dois 

níveis de ensino, 1º ano e pré-escolar. Ou seja, na mesma matrícula pode escolher o 1º ano numa 

preferência e o pré-escolar noutra, podendo decidir nas cinco preferências disponíveis a ordem e 

o número de vezes que escolhe cada nível de ensino. Para isso, no passo 4 do pedido de matrícula 

disponível em portaldasmatrículas.edu.gov.pt, no campo “Pedido de Matrícula” deverá responder 

“Não” à pergunta “quer predefinir um nível de ensino para todas as preferências?”, para que no 

campo seguinte lhe seja dada a possibilidade de escolher, em cada escola que indicar, o nível 

pretendido (Pré-escolar ou 1º ano). 
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