
ANO LETIVO 2020/2021 
 

MATRÍCULA PARA O 1º ANO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
E 

INSCRIÇÃO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

➢ O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet, no portal 

portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através de cartão 

de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças 

(https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home).  

➢ Não sendo possível cumprir o número anterior, o pedido de matrícula pode ser 

apresentado de modo presencial sujeito a marcação prévia (282 770 160). 

➢ Na educação pré-escolar e no 1.º ano do ensino básico o período normal para 

matrícula é fixado entre o dia 04 de maio e o dia 30 de junho de 2020. As 

matrículas recebidas até 30 de junho são consideradas imediatamente após essa 

data para efeitos de seriação, sendo as demais sujeitas a seriação em momento 

posterior (Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril de 2020). 

➢ A renovação de matrícula na educação pré -escolar é efetuada eletronicamente, 

entre dia 04 de maio e o dia 30 de junho de 2020, aplicando -se -lhe o disposto 

nos n.os 1 e 2 do artigo 7.º e no n.º 8 do artigo 9.º, bem como o disposto nos 

n.os 1 e 2 do mesmo artigo, quando ocorra transferência de estabelecimento. 

➢ No ato da matrícula, 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, estando, contudo, 

condicionada à existência de vaga depois de aplicadas as prioridades.  

➢ Os alunos que ficaram em lista de espera, no ano letivo 2019/2020, e que 

pretendam frequentar no ano letivo 2020/2021 o Ensino Pré-Escolar, deverão 

fazer uma nova inscrição. 

➢ Escolas do Agrupamento de Escolas Gil Eanes: 

EB da Ameijeira (1º Ciclo + Pré-Escolar) 

 EB Bensafrim (1º Ciclo) 

 EB Chinicato (1º Ciclo) 

 EB Odiáxere (1º Ciclo) 

 EB Sophia M. B. Andersen (1º Ciclo + Pré-Escolar) 
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