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Informação sobre Processo de Matrículas, Renovação de Matrículas 2020-2021 

 

  
Caríssimo/a Encarregado/a de Educação, 
 

Antes de mais, queremos cumprimentá-lo/a, desejando que se encontre bem, assim como todos os seus. 

O propósito desta nossa comunicação é informá-lo/a sobre o processo de matrícula e renovação de 

matrícula do/a seu/sua educando/a para o ano letivo 2020/2021. Perante o atual estado de pandemia 

em que vivemos e de modo a evitar o mais possível deslocações às escolas, com o objetivo de prevenir 

situações de contágio da Covid-19, recebemos da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

(DGEEC) a indicação de que todos/as os/as encarregados/as de educação devem realizar os procedimentos 

de matrícula e/ou renovação de matrícula do/a respetivo/a educando/a, preferencialmente, através do 

Portal das Matrículas, que se encontra acessível no seguinte endereço: 

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

 

Nesse sentido e de acordo com a referida comunicação da DGEEC, informamos que os registos da primeira 

matrícula, renovações de matrícula e pedidos de transferência de Jardim de Infância na Educação Pré-

Escolar, bem como a matrícula no 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, podem já ser realizados e decorrem 

até ao dia 30 de junho. Caso não possua meios informáticos e/ou não consiga autonomamente preencher 

e submeter o processo de matrícula e/ou renovação de matrícula do/a seu/sua educando/a, solicitamos 

que efetue marcação para realização presencial da matricula através do mail secretaria@aecaparica.pt.  

 

Do 2º ao 12º ano a renovação de matrícula e/ou transferência decorre de 3 a 10 de julho. Caso não possua 

meios informáticos e/ou não consiga autonomamente preencher e submeter o processo de matrícula e/ou 

renovação de matrícula do/a seu/sua educando/a, solicitamos que efetue marcação para realização 

presencial da matricula através do mail matricula@aecaparica.pt .  

   

Os alunos do 10º ano e 1º ano dos Cursos Profissionais realizam até ao dia 26 de junho uma renovação de 

matricula, utilizando para isso o Boletim editável entregue pelos Diretores de Turma ou retirado da página 

do Agrupamento de Escolas da Caparica (ver Matrículas - Boletim editável 10º ano), com os documentos 

pedidos (se necessários). Caso não possua meios informáticos, poderá levantar o boletim na escola do aluno 

e devolver novamente na escola do aluno, devidamente preenchido com os documentos pedidos (se 

necessários). Após a divulgação das colocações nos diferentes cursos, procederão à regularização da matricula 

até ao dia 15 de julho no portal :https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home. Caso não 

possua meios informáticos e/ou não consiga autonomamente preencher e submeter o processo de matrícula 

e/ou renovação de matrícula do/a seu/sua educando/a, solicitamos que efetue marcação para realização 

presencial da matricula através do mail matricula@aecaparica.pt . 
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Os alunos que pretendam frequentar um Curso de Educação e Formação (CEF) realizam até ao dia 3 de julho 

uma pré-inscrição, com base em formulário que se encontra na página do Agrupamento de Escolas da Caparica 

(ver Matrículas - Ficha de Pré-Inscrição em CEF) ou entregue pelo diretor de turma, e enviam-no devidamente 

preenchido para o email cef.preinscricao@aecaparica.pt. Após a divulgação das colocações nos diferentes 

cursos, procederão à regularização da matricula até ao dia 15 de julho no portal: 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home. Caso não possua meios informáticos e/ou não 

consiga autonomamente preencher e submeter o processo de matrícula e/ou renovação de matrícula do/a 

seu/sua educando/a, solicitamos que efetue marcação para realização presencial da matricula através do 

mail matricula@aecaparica.pt . 

 

Para aceder ao Portal das Matrículas, pode recorrer a uma das seguintes formas de autenticação: 

1. Credenciais de acesso ao Portal das Finanças; 

2. 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 

3. Chave Móvel Digital - para a autenticação com recurso à Chave Móvel Digital é necessário que 

previamente tenha sido efetuado um pedido de Chave, sendo que poderá consultar a informação 

referente ao pedido de Chave Móvel Digital e ao processo de autenticação em: 

https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital 

 

Para um melhor conhecimento sobre este assunto, partilhamos o seguinte link:  

 http://pmat.dgeec.mec.pt/ 

 

Para mais detalhes relativos aos procedimentos de matrícula e/ou renovação de matrícula para o ano letivo 

2020/2021, consulte as perguntas frequentes da  Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE).  

 

As matrículas presenciais serão todas realizadas, por marcação, na Escola Básica e Secundária do Monte 

de Caparica. 

 

Os documentos respeitantes ao processo de matrícula, renovação de matrícula e transferência, devem 

ser todos corretamente preenchidos. Os prazos estabelecidos devem ser integralmente respeitados, sob 

pena das colocações ficarem condicionadas às vagas sobrantes.  
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Quadro súmula da Calendarização: 

 

Anos de escolaridade 

2020-2021 

Matrícula Online 

 

Portal das Matrículas 

Matrícula Presencial 

 

Escola Básica e Secundária do 

 Monte de Caparica 

(marcação prévia para 

secretaria@aecaparica.pt) 

• 2ª 4ª 6º feiras das 9.00h às 12.30h 

• 3ª 5ª feiras das 14.00h às 16.30h 

Educação Pré-escolar 

1º ano 
4 maio a 30 junho 8 a 30 junho 

 

Anos de escolaridade 

2020-2021 

Renovação de Matrícula Online - Portal das Matrículas 

 

Renovação de Matrícula Presencial 

Escola Básica e Secundária do Monte de Caparica 

(marcação prévia para matricula@aecaparica.pt) 

• 2ª 4ª 6º feiras das 9.00h às 12.30h 

• 3ª 5ª feiras das 14.00h às 16.30h 

2º, 3º, 4º, 5º, 6º 7º, 8º, 

9, 11º, 12º anos 

 

2º, 3º anos dos cursos 

profissionais 

Matrícula 0nline e Presencial -   3 a 10 julho 

10º ano 

 

1º ano dos cursos 

profissionais 

Até 26 de junho - entrega do Boletim de Pré-inscrição ao Diretor de Turma, 

com documentos pedidos (se necessários) 

13 de julho – consulta presencial da Lista de Colocações na Escola Básica e 

Secundária do Monte de Caparica/ Escola Básica da Costa da Caparica 

Matrícula 0nline e Presencial -   13,14,15 julho 

Cursos de educação e 

formação (CEF) 

Até 3 de julho - entrega do Boletim de Pré-inscrição no email 

cef.preinscricao@aecaparica.pt 

13 de julho – consulta presencial da Lista de Colocações na Escola Básica e 

Secundária do Monte de Caparica/ Escola Básica da Costa da Caparica 

Matrícula 0nline e Presencial -    13,14,15 julho 

 

Com os melhores cumprimentos,  

A Diretora 


