
O Despacho Normativo nº 5/2020, de 21 de abril, estabelece os procedimentos 

exigíveis para a concretização da renovação de matrícula dos alunos no ensino 

básico e secundário, do 2ºano ao 12º ano. Sem prejuízo do disposto no Despacho 

Normativo acima referido, no ano de 2020 é aplicável o disposto nos artigos 11º 

a 13º do Decreto-Lei nº14-G/2020, de 13 de abril. 

ENSINO BÁSICO 

 Para os alunos que efetuam a matrícula no 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º e 9.º 

anos de escolaridade a renovação de matrícula é eletrónica; 

 

 Para os alunos que efetuam a matrícula no 5.º e 7.º de escolaridade o 
pedido de renovação de matrícula é eletrónico e o/a encarregado/a de 
educação deve indicar por ordem de preferência, cinco estabelecimentos 
de educação ou de ensino, sempre que possível, cuja escolha de 
frequência é a pretendida; 

 

 O pedido de renovação de matrícula tem início no dia 26 de junho, até ao 
quinto dia útil após a definição da situação escolar do/a aluno/a 
(publicação das pautas de avaliação final do 3º período); 

 

 O pedido de renovação de matrícula é apresentado via Internet, no 

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

 - cartão de cidadão; 

 - chave móvel digital ou; 

 - credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

 

 Todos os campos do pedido de renovação eletrónico devem ser 

preenchidos e anexados todos os documentos solicitados. Quando houver 

dificuldade na anexação desses documentos, ou dúvidas no preenchimento 

da renovação de matrículas, os pedidos de esclarecimento devem ser 

enviados para os Serviços Administrativos do Agrupamento, através do 

seguinte endereço de correio eletrónico:  

matriculas@escolasmichelgiacometti.net; 

 

 Caso se verifique a impossibilidade de apresentar o pedido de renovação 

de matrícula por via eletrónica, o/a encarregado/a de educação pode, em 

alternativa, apresentar o pedido de matrícula presencialmente na Escola 

Básica e Secundária Michel Giacometti, mediante marcação prévia, através 

do seguinte endereço de correio eletrónico: 

matriculas@escolasmichelgiacometti.net; 

 

Escola Básica e Secundária Michel Giacometti 

 

AVISO  

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 2020/2021 

Ensino Básico e Secundário 
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ENSINO SECUNDÁRIO 

 Para os alunos que efetuam a matrícula no 10.º ano de escolaridade o 

pedido de renovação de matrícula é eletrónico, iniciando-se no dia 26 de 

junho até ao quinto dia útil após a definição da situação escolar do/a 

aluno/a (publicação das pautas de avaliação final do 3º período); 

 

 O/A encarregado/a de educação ou o/a aluno/a, quando maior de idade, 

deve indicar por ordem de preferência, cinco estabelecimentos de ensino, 

sempre que possível, cuja escolha de frequência é a pretendida. Deve 

indicar igualmente o curso ou cursos pretendidos entre os Cursos 

Científico-Humanísticos e os Cursos Profissionais oferecidos pela Escola 

Básica e Secundária Michel Giacometti. Os documentos referentes à oferta 

formativa e aos planos curriculares do 10º ano encontram-se na página 

eletrónica do Agrupamento, onde podem ser consultados; 

 

 Para os alunos que efetuam a matrícula no 11.º e 12.º anos de 

escolaridade, o pedido de renovação de matrícula é igualmente 

eletrónico, iniciando-se no dia 26 de junho até ao quinto dia útil após a 

definição da situação escolar do/a aluno/a (saída das pautas de avaliação 

final do 3º período); 

 

 Na renovação de matrícula para o 12º ano, o/a encarregado/a de educação 

ou o/a aluno/a, quando maior de idade, deve consultar o plano curricular 

do 12º ano na página eletrónica do Agrupamento e inscrever-se em duas 

das disciplinas de opção oferecidas para o seu curso; 

 

 O pedido de renovação de matrícula de todos os anos do Ensino 

Secundário, é apresentado via Internet, no 

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

 cartão de cidadão; 

 chave móvel digital ou; 

 credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

 

 Todos os campos do pedido de renovação eletrónico devem ser 

preenchidos e anexados todos os documentos solicitados. Quando houver 

dificuldade na anexação desses documentos, ou dúvidas no preenchimento 

da renovação de matrículas, os pedidos de esclarecimento devem ser 

enviados para os Serviços Administrativos do Agrupamento, através do 

seguinte endereço de correio eletrónico: 

matriculas@escolasmichelgiacometti.net;  
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 Caso se verifique a impossibilidade de apresentar o pedido de renovação 

de matrícula por via eletrónica, o/a encarregado/a de educação pode, em 

alternativa, apresentar o pedido de matrícula presencialmente na Escola 

Básica e Secundária Michel Giacometti, mediante marcação prévia através 

do seguinte endereço de correio eletrónico: 

matriculas@escolasmichelgiacometti.net. 

 

PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA 

A renovação de matrícula que implique transferência de estabelecimento 

de educação e de ensino deve ser efetuada via Internet, no 

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

 - cartão de cidadão; 

 - chave móvel digital ou; 

 - credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

Caso se verifique a impossibilidade de apresentar o pedido de matrícula por 

via eletrónica, o/a encarregado/a de educação pode, em alternativa, 

apresentar o pedido de matrícula presencialmente nos serviços administrativos 

da Escola Básica e Secundária Michel Giacometti, mediante marcação prévia 

através do seguinte endereço de correio eletrónico: 

matriculas@escolasmichelgiacometti.net.  

 

Quinta do Conde, 17 de junho de 2020 

O Diretor 

 
Eduardo Jorge Pato Cruz 
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