MATRÍCULAS E
RENOVAÇÕES DE
MATRÍCULAS

EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR
e
ENSINO BÁSICO
ANO LETIVO
2021-2022

Período da
primeira matrícula
Entre o dia 15 de abril
e o dia 14 de maio de
2021

• Educação Pré-escolar - crianças que
completem três anos de idade até 15 de
setembro de 2021,
ou, condicionalmente, que completem três
anos de idade até 31 de dezembro de 2021.

• 1º ano do Ensino Básico – crianças que
completem seis anos de idade até 15 de
setembro de 2021,
ou, condicionalmente, que completem seis
anos de idade até 31 de dezembro de 2021.

Lei vigente que
aconselhamos a ler
antes de efetuar a
matrícula

• Despacho
Normativo n.º
10-B/2021, de
14 de abril

O pedido de matrícula é apresentado,
preferencialmente, via internet na aplicação
informática
disponível no
Portal das Matrículas
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt

Com o recurso à
autenticação através de:
cartão de cidadão
chave móvel digital ou credenciais de
acesso ao Portal das Finanças.

Divulgação das listas de crianças e alunos que requereram matrícula pela
primeira vez

Até 31 de maio de 2021 - matrículas na educação pré-escolar e no 1.º
ano do 1.º ciclo do ensino básico.

Divulgação das listas de crianças e dos alunos admitidos
No dia 1 de julho de 2021, no caso da educação pré-escolar e do 1.º
ano do 1.º ciclo do ensino básico.
No dia 30 de julho de 2021, no caso dos restantes anos do ensino
básico.

Renovação de matrícula
• A renovação de matrícula opera-se de forma automática, sem
necessidade de apresentação de qualquer pedido, sendo o
processo de renovação assegurado pelos estabelecimentos de
educação e de ensino.
• No entanto, a renovação de matrícula para cada início de ciclo (5º e
7º anos) e a renovação de matrícula que implique transferência de
estabelecimento de educação ou de ensino, alteração de
encarregado de educação, de curso ou de percurso formativo são
efetuadas via Internet, na aplicação Portal das Matrículas.

Calendarização das renovações de matrícula
• Entre o dia 10 de julho e o dia 16 de julho para os 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º anos do
ensino básico.
• Entre o dia 18 de junho e o dia 30 de junho para os 8.º e 9.º anos do ensino básico.

