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o Despacho Normativo n? 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo Despacho Normativo n.o 5/2020,

de 21 de abril, (doravante Despacho Normativo) estabelece os procedimentos da matricula e

respetiva renovacao e as normas a observar na distributcao de criancas e alunos.

As renovacoes eletronicas de matricula acontecem sempre que um/a aluno/a transita de um ana

letivo para 0 outro, depois de ja se ter matriculado pela primeira vez no sistema.

Nas renovacoes eletronicas de matricula sao atualizados os dados e documentos que foram entregues

na matricula ou na renovacao de matricula na transicao de cielo.

Nenhum/a aluno/a que esteja a meio de um cielo de ensino e obrigado/a a sair do seu

estabelecimento de ensino por via da apucacao das regras constantes do despacho das matriculas.

A renovacao de matricula e apresentada online no Portal das Matriculas

(https:/(portaldasmatriculas.edu.gov.pt!pdm!#/portaILhome) com recurso a autenticacao atraves de

cartao de cidadao, chave rnovel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Financas,

Caso opte pela uttltzacao do cartao do cidadao deve ter na sua posse os c6digos de autenticacao (PIN)

do/a encarregado/a de educacao e do/a aluno/a a matricular, e um leitor de cartao de ctdadao.

Apoio presencia': No ambito da pandemia da doenca COVID-19, 0 apoio presencial so sera realizado

com rnarcacao previa, devendo ser solicitado aos services administrativos do Agrupamento de Escolas

D. Joao II, Caldas da Rainha, atraves do n." 262 870700.

Ensino Basico

Prazos:

• Do 2.0 ao 9.0 ana de escolaridade, ate ao 3.0 dia util seguinte a sttuacao escolar do(a) aluno(a)

estar definida no estabelecimento de ensino frequentado pelo aluno(a) - 04 a 08 de julho de

2020.

Procedimentos:

• 0 pedido de renovacao de matricula para 0 2.0• 3.0 z. 4.0 z 6.0, 8.0 e 9.0 ana de escolaridade e

apresentado via Internet na aplicacao Portal das Matriculas, com 0 recurso a uma das seguintes

formas de autenticacao: cartao de cidadao, chave rnovel digital ou credenciais de acesso ao

Portal das Finances,

Informa~oes e documentos:

• Documento para tnscricao Refei~oes e Pedido de Subsidio (1.0 CEB) - CMCR: Boletim de

inscrtcao - A~ao Social e Refeicoes (1.0 Cielo do Ensino Basico - Ano Letivo 2020/2021), em

anexo - Preencher e reencaminhar para 0 endereco de email secretaria@agdjoao.org ou, caso

necessario, proceder a sua entrega nos services administrativos do agrupamento;

• Para os 5.0 e 7.0 ana de escolaridade 0 pedido de renovacao de matricula e eletronico e o(a)

encarregado(a) de educacao deve indicar por ordem de preferencia, cinco estabelecimentos de

educacao ou de ensino, sempre que possivel, cuja escolha de frequencia e a pretendida;

• A escolha do estabelecimento de ensino esta condicionada a exlstencia de vaga, depois de

aplicadas as prioridades definidas no artigo 11.0 do Despacho Normativo.

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
https://a802f49e-35d0-4937-8351-22b23e22015e.filesusr.com/ugd/032235_4e04df9b7a5544819fa088052813e65b.pdf
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Documentos a apresentar:

• 0 nurnero de ldentificacao fiscal (NIF) de todas as criancas e alunos, no caso de 0 terem

atribuido;

• 0 nurnero de utente do Service Nacional de saude (NSNS);

• 0 numero de cartao de utente de saude/ beneftciarto, a identificacao da entidade e 0 nurnero

relativo ao subsistema de saude, se aplicavet:

• 0 nurnero de identlftcacao da seguranca social (NISS) das criancas e alunos beneftctarios da

prestacao social de abono de familia que seja pago pela seguranca social;

• Os dados que permitem uma adequada tdenttftcacao do(a) encarregado(a) de educacao,

nomeadamente tipo e numero de documento de identificacao,

• Numero de tdenttttcacao fiscal (NIF), no caso de 0 terem atribuido, contactos, morada, data de

nascimento e habilitacoes.

Devem, ainda, ser apresentados e disponibilizados aos servicos escolares os seguintes

documentos:

• Os dados relativos a compostcao do agregado familiar validado pela Autoridade Tributaria,

apenas nos casos em que o(a) Encarregado(a) de Educa~ao nao seja 0 pai ou a mae e esteja

nesta condicao, "por mera autoridade de facto ou por delegacao" (subalinea iv da alinea a) do

n° 1 do artigo 2.0 do Despacho Normativo). Neste caso as prioridades relativas a morada de

residencta, ou profissional do(a) Encarregado(a) de Educacao so sao operativas na condicao

do(a) aluno(a) efetivamente residir com o(a) encarregado(a) de educacao, por isso e necessano

comprovar a cornpostcao do agregado familiar do(a) encarregado(a) de educacao. Este

documento tam bern e necessarlo quando se pretende comprovar que pertencem ao mesmo

agregado familiar do(a) educando(a) irmaos ou outras criancas e jovens que frequentam 0

mesmo estabelecimento de educacao e ensino;

• 0 comprovativo de escalao de abono de familia, caso o(a) encarregado(a) de educacao nao

tenha consentido a interconexao de dados entre 0 Portal das Matriculas e a segurance social e

desde que pretenda ter acesso a apoios de acao social escolar;

• 0 comprovativo de que o(a) educando(a) frequenta a escolaridade com relatorio tecnico-

pedagogico, nos term os do Decreto-Lei n. ° 54/2018, de 6 de julho;

• 0 comprovativo de existencta de vaga ou de tnscrtcao para realizacao de provas de aptidao na

escola de ensino artistico especializado, para 0 caso do(a) educando(a) que pretendem

frequentar a escolaridade no ensino artistico especializado em quaisquer dos seus regimes de

frequencia (integrado, supletivo, articulado).




