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INFORMAÇÃO - MATRÍCULAS 2020/ 2021 
                                                                           

MATRÍCULAS PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ANO LETIVO 2020/2021 

 

Exmos. Senhores Encarregados de Educação 

 

De acordo com o artigo 6º do Despacho Normativo nº 6/2018 de 12 de abril, o período de matrículas para a Educação 

Pré-escolar decorre entre 4 de maio e 30 de junho de 2020 da seguinte forma:  

1. O pedido de matrícula no Ensino Pré-escolar é apresentado exclusivamente via internet, na aplicação 

informática disponível no Portal das Escolas em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/, com recurso à 

autenticação através do Cartão de Cidadão.  

2. Para esclarecimento de dúvidas deverão endereçá-las para o email dos serviços administrativos do 

agrupamento: ebsfreamundesecretaria@gmail.com  

 

DESTINATÁRIOS: 

 Crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro a 31 de dezembro de 2020; 

 Crianças que completem 3 anos de idade a partir de 1 de janeiro de 2021 e o final do ano letivo (a matrícula 

pode ser feita ao longo do ano letivo, desde que haja vaga, podendo frequentar a partir da data em que perfaz 

os 3 anos).  

 

MATRÍCULA ONLINE (documentos necessários): 

• Cartão de Cidadão do encarregado de educação;  

• Cartão de Cidadão do/a aluno/a a inscrever; 

 • Respetivos códigos de autenticação do cartão de cidadão. 
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MATRÍCULAS PARA O 1º CICLO - ANO LETIVO 2020/2021 

 

Exmos. Senhores Encarregados de Educação 

 

De acordo com o artigo 6º do Despacho Normativo nº 6/2018 de 12 de abril, o período de matrículas para a Educação do 

1º ciclo decorre entre 4 de maio e 30 de junho de 2020 da seguinte forma:  

1. O pedido de matrícula no Ensino do 1º ciclo é apresentado exclusivamente via internet, na aplicação informática 

disponível no Portal das Escolas em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/, com recurso à autenticação 

através do Cartão de Cidadão.  

2. Para esclarecimento de dúvidas deverão endereçá-las para o email dos serviços administrativos do 

agrupamento: ebsfreamundesecretaria@gmail.com  

 

DESTINATÁRIOS:  

 Crianças que completem 6 anos de idade até 15 de setembro de 2020.  

 Crianças que completem 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2020, com inscrição 

condicional, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga.  

MATRÍCULA ONLINE (documentos necessários) 

• Cartão de Cidadão do encarregado de educação;  

• Cartão de Cidadão do/a aluno/a a inscrever;  

• Respetivos códigos de autenticação do cartão de cidadão;  

 

NOTA: 

Caso a matrícula não se possa realizar online, solicitamos o agendamento para efetivação da mesma nos 

serviços administrativos deste agrupamento de escolas por email (ebsfreamundesecretaria@gmail.com) ou por 

telefone (255880510) 

 

Freamunde, 13 de abril de 2020 

 
A Diretora 

 
Amância da Conceição Nogueira dos Santos 
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