
 
 

                                                   

AVISO 

1.º, 2.º e 3.º ciclos e Ensino Secundário e Cursos Profissionais 
 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, e com o Despacho Normativo n.º 5/2020, 

de 21 de abril, informam-se os pais e encarregados de educação que o período de renovação de matrícula 

terá lugar até ao 3º dia útil seguinte à definição da situação escolar do aluno, após 26 de junho de 2020 (final 

do ano letivo) e imediatamente após a publicitação da avaliação de final de ano decorrendo de 03 a 07 de 

julho. 

Para o efeito, os interessados deverão efetuar a renovação de matrícula via internet na aplicação 

informática disponível no Portal das Matrículas [portaldasmatriculas.edu.gov.pt], com recurso à autenticação 

através de uma das seguintes formas: 

• Credenciais de acesso ao Portal das Finanças; 

• Cartão de Cidadão - Para a autenticação com recurso ao Cartão de Cidadão é necessário o Cartão 

de Cidadão e o respetivo PIN de autenticação, um leitor de cartões ligado a um computador com acesso à 

Internet e ter instalado no computador o plugin Autenticação.Gov (disponível em: 

https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx); 

• Chave Móvel Digital - Para a autenticação com recurso à Chave Móvel Digital é necessário que 

previamente tenha sido efetuado um pedido de chave. Poderá consultar a informação referente ao pedido 

de Chave Móvel Digital e ao processo de autenticação em https://www.autenticacao.gov.pt/achave-movel-

digital; 

 

Documentos necessários: 

 Cartão de cidadão do aluno; 

 Cartão de cidadão do Encarregado de Educação; 

 Fotografia atualizada; 

 Cartão de outro subsistema de saúde; 

 No caso do encarregado de educação ser diferente de pai/mãe – comprovativo do agregado 

familiar validado pela Autoridade Tributária. 

 

No âmbito da pandemia da doença COVID-19, o apoio presencial só será realizado com marcação 

prévia, de 03 a 07 de julho, devendo a mesma ser solicitada aos Serviços Administrativos da Escola Básica e 

Secundária Dr. Ferreira da Silva – Cucujães, através do número de telefone 256890327, e para os Serviços 

Administrativos da Escola Básica Comendador Ângelo Azevedo, através do número de telefone 256870500. 

                                                                  

Cucujães, 19 de junho de 2020 

 

          O Diretor 

        António de Almeida Figueiredo 
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