
                                    
 

 Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 

Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258  
Escola Básica e Secundária de Manteigas 

Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 
 

                         Sede: Escola Básica e Secundária de Manteigas 
Tel.: 275980040 Fax:275980049 

Rua de São Lourenço E-Mail: escola.basica.manteigas@sapo.pt 

6260 - 150 MANTEIGAS http://escolasdemanteigas.com/ 

Contribuinte n.º 600078914 

Ordem de Serviço nº 153 / 2019 – 2020 

 

INFORMAÇÃO - MATRÍCULAS 

 

Serve o presente para informar os(as) encarregados(as) de educação dos procedimentos e dos 

prazos para a realização e renovação de matrículas.  

 

As matrículas devem ser realizadas, preferencialmente, na aplicação eletrónica Portal das 

Matrículas, porque permite, mediante consentimento prévio, fornecer toda a informação e 

documentação necessária à instrução do processo de matrícula. 

 

A aplicação permite realizar a primeira matrícula na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do 

ensino básico, o registo de renovação de matrícula e o pedido de transferência de escola dos 

alunos na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário nas várias modalidades de 

ensino destinadas a jovens. 

 

Para utilizar o Portal das Matrículas o(a) Encarregado(a) de Educação pode recorrer a uma 

das seguintes formas de autenticação: 

 

i. Credenciais de acesso ao Portal das Finanças 

 

ii. 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)   

 

iii. Chave Móvel Digital - Para a autenticação com recurso à Chave Móvel Digital é 

necessário que previamente tenha sido efetuado um pedido de Chave. 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  
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Se for necessário, para este assunto, ser atendido(a) nos serviços administrativos do 

Agrupamento, deve agendar com antecedência a sua deslocação à escola sede. Este 

procedimento tem que ser solicitado à assistente técnica – Elisabete Quelhas. 

 

Os registos de primeira matrícula, renovações de matrícula e pedidos de transferência de escola 

para a educação pré-escolar e matrícula no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico decorrem até 30 

de junho. 

Os registos de matrícula nos outros anos iniciais de ciclo 5º, 7º e 10º anos de escolaridade, as 

renovações de matrícula e os pedidos de transferência de escola nos 1º, 2º, 3º ciclos do ensino 

básico e ensino secundário decorrem a partir de 26 de junho. 

 

  

  

 

Agrupamento de escolas de Manteigas, 18 de maio de 2020  

O Diretor  

 

-------------------------------------------------------------------  

(Renato de Jesus Madeira Alves) 
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