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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS 
 

Ano letivo 2020/2021 

Renovação de Matrícula – Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 de abril, na sua redação atual (Despacho Normativo nº 

5/2020, de 21 de abril) 
 

 Renovação de matrícula simplificada 
 

2.º Ano 3.º Ano 4.º Ano 6.º Ano 8.º Ano 9.º Ano 11.º Ano 12.º Ano 

 

1- O pedido de renovação de matrícula é apresentado, via Internet, na aplicação Portal das 

Matrículas (portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com o recurso a uma das seguintes formas de 

autenticação: cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das 

Finanças. 
 

2- A renovação de matrícula nos 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º, 11º e 12º anos de escolaridade decorre a 

partir de 26 de junho até 8 de julho. 
 

3- No ato de renovação da matrícula, referente aos anos de escolaridade mencionados no nº 2, 

têm de ser apresentados os seguintes dados:  
 

     Documento de identificação (cartão de cidadão/passaporte/autorização de residência) do 

aluno e do encarregado de educação; 

     1 fotografia do aluno, recente, tipo passe; 

     Documento emitido pela Autoridade Tributária comprovativo dos dados relativos à 

composição do agregado familiar (fazer o upload do documento); 

     Número de identificação fiscal (NIF) do aluno e do encarregado de educação;  

     Número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS) do aluno;  

     Número de identificação da segurança social (NISS) do aluno; 

     Documento comprovativo do escalão do abono de família (fazer o upload do documento). 
 

4- Caso tenha alguma dúvida ou necessite de ajuda para a renovação da matrícula, por via 

eletrónica, o encarregado de educação pode enviar um email para o endereço de correio 

eletrónico: matriculas@aeolivais.pt, indicando o nome e a data de nascimento do aluno, nome do 

encarregado de educação, o contacto telefónico e a questão sobre a qual tem dúvidas ou 

necessita de ajuda.  
 

Através deste endereço eletrónico, apenas se respondem a questões sobre renovação de 

matrículas. 
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 Renovação de matrícula com transição de ciclo ou transferência de estabelecimento 
 

5.º Ano 7.º Ano 10.º Ano 

Com transferência de estabelecimento 

1.º, 2.º, 3.º Ciclos e Ensino Secundário 

 

5- A renovação de matrícula para cada início de ciclo e a renovação de matrícula que implique 

transferência de estabelecimento de educação e de ensino devem ser efetuadas, via Internet, na 

aplicação Portal das Matrículas (portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com recurso a uma das seguintes 

formas de autenticação: cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal 

das Finanças. 
 

6- No ato de renovação da matrícula, via internet, para um ano de início de ciclo e para a 

renovação de matrícula que implique transferência de estabelecimento de educação e de ensino é 

obrigatório fazer o upload dos documentos que comprovem o local de residência do encarregado 

de educação (documento emitido pela Autoridade Tributária comprovativo dos dados relativos à 

morada do encarregado de educação), o escalão do abono de família, ou demais situações, que 

queiram considerar nas prioridades previstas na lei, de acordo com o estabelecido no despacho 

acima referido.  

A inexistência dos documentos poderá levar a escola a não considerar relevante as prioridades 

apresentadas. 
 

7- O pedido de renovação de matrícula para os anos iniciais de ciclo (5º, 7º e 10º anos de 

escolaridade) e os pedidos de transferência de escola nos 1º, 2º, 3º Ciclos e Ensino Secundário 

do ensino básico decorrem entre 26 de junho e 8 de julho. 
 

8- No ato de renovação da matrícula, referente às situações mencionados no nº 7, têm de ser 

apresentados os seguintes dados:  
 

        Documento de identificação (cartão de cidadão/passaporte/autorização de residência) do 

aluno e do encarregado de educação; 

        Boletim de vacinas atualizado;  

        1 fotografia do aluno, recente, tipo passe; 

        Documento emitido pela Autoridade Tributária, do qual constem os dados relativos ao 

agregado familiar e residência permanente do mesmo, validados por essa entidade; 

        Número de identificação fiscal (NIF) do aluno e do encarregado de educação;  

        Número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS) do aluno;  

        Número de identificação da segurança social (NISS) do aluno; 

        Documento comprovativo do escalão do abono de família; 

        Documentos comprovativos de que o aluno beneficia de medidas de suporte à aprendizagem 

e à inclusão (Decreto-Lei nº 54/2018, de 6 de julho), nomeadamente, PEI – Programa Educativo 

Individual, RTP – Relatório técnico-pedagógico; 
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         Comprovativo do local de trabalho do encarregado de educação (declaração autenticada emitida 

pela entidade patronal), desde que o local de trabalho esteja localizado na área de influência do 

estabelecimento de ensino pretendido; 

        Contactos (telemóvel e email) do encarregado de educação; 

        Data de nascimento do encarregado de educação; 

        Habilitações literárias do encarregado de educação. 
 

9- Caso tenha alguma dúvida ou necessite de ajuda para a renovação da matrícula, por via 

eletrónica, o encarregado de educação pode enviar um email para o endereço de correio 

eletrónico: matriculas@aeolivais.pt, indicando o nome e a data de nascimento do aluno, nome do 

encarregado de educação, o contacto telefónico e a questão sobre a qual tem dúvidas ou 

necessita de ajuda.  
 

Através deste endereço eletrónico, apenas se respondem a questões sobre renovação de 

matrículas. 

 

 

Ensino Secundário – Cursos Científico-Humanísticos 

 

Os alunos do Ensino Secundário Regular (10º ano) têm de escolher as disciplinas de opção, da 

formação específica, de acordo com a sua área de estudos e os quadros seguintes. 
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Cursos cientifico-humanísticos 

Ciências e Tecnologias  Ciências Socioeconómicas 

Disciplinas  Disciplinas 

Fo
rm

aç
ão

 G
e

ra
l Português  

Fo
rm

aç
ão

 G
e

ra
l Português 

Inglês  Inglês 

Filosofia  Filosofia 

Educação Física  Educação Física 

Educação Moral e Religiosa 
Católica 

 Educação Moral e Religiosa 
Católica 

Fo
rm

aç
ão

 

Es
p

ec
íf

ic
a

 

Matemática A (Obrigatória)  

Fo
rm

aç
ão

 
Es

p
ec

íf
ic

a
 

Matemática A (Obrigatória) 

Biologia e Geologia (a)  Economia A (a) 

Física e Química A (a)  Geografia A (a) 

Geometria Descritiva A (b)  História B (b) 

Física e Química A (b)  Economia A (b) 

(a) ou (b) – É obrigatório escolher um par de disciplinas. 
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Línguas e Humanidades  Artes Visuais 

Disciplinas Disciplinas 

Fo
rm

aç
ão

 G
e

ra
l Português 

Fo
rm

aç
ão

 G
e

ra
l Português 

Inglês Inglês 

Filosofia Filosofia 

Educação Física Educação Física 

Educação Moral e Religiosa 
Católica 

Educação Moral e Religiosa 
Católica 

Fo
rm

aç
ão

 E
sp

ec
íf

ic
a

 

História A (Obrigatória) 

Fo
rm

aç
ão

 
Es

p
ec

íf
ic

a
 Desenho A (Obrigatória) 

Literatura Portuguesa (a) Geometria Descritiva A (a) 

Francês (continuação) (a) 
História da Cultura e das 
Artes (a) 

Geografia A (b) 

 

MACS (b) 

Espanhol (Iniciação) (c) 

MACS (c) 

Geografia A (d) 

Espanhol (continuação) (d) 

(a), (b), (c) ou (d) – É obrigatório escolher um par de disciplinas. 

 

NOTA: Para abrir uma opção a escola tem que ter, pelo menos, vinte alunos inscritos nos pares de 

disciplinas, pelo que não garante a abertura de todas as opções selecionadas pelos alunos. 

 

Ensino Secundário – Cursos Profissionais 

 

Os alunos que pretendem frequentar o Ensino Secundário Profissional (10º ano) podem optar por 

um dos seguintes cursos: 

 

 Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores (PEAC); 
 

 Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes (PIIGR) 
 

 Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (PSI); 

 

 Técnico de Turismo (PTUR). 

 

 

Lisboa, 23 de junho de 2020 

A Diretora do Agrupamento, 

Jesuína Maria Silva Miranda Pereira 
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Renovação de matrícula 

Educação  
Pré-Escolar 

3º Ciclo 

2º, 3º e 4º 
anos  

8º e 9º 
anos  

6º ano  

5.º 

ano 

26 de junho 
a 8 de julho 

26 de junho 
a 8 de julho 

 

Portal das Matrículas 

portaldasmatriculas.edu.gov.pt 

26 de junho 
a 8 de julho 

 

26 de junho  
a 8 de julho 

 

26 de junho 
a 8 de julho 

 

4 de maio a  
30 de junho 

Secundário 1º Ciclo 2º Ciclo 

10.º 

ano  

11º e 12º 
anos 
anos  

26 de junho  
a 8 de julho 

 

26 de junho  
a 8 de julho 

 

7.º 

ano 


