
 

 

Comunicação Nº 014AE/2019/2020 

Data: 02-05-2020 

Matrículas 2020/2021 

 

Na sequência da publicação do Decreto-lei n.º 14-G/2020, conjugado com Despacho Normativo 
n.º 5/2020, de 21 de abril, informo sobre os procedimentos a realizar nas matrículas na 
educação pré-escolar e às ofertas educativas e formativas dos ensinos básico e secundário no 
AE Francisco de Holanda: 

Matrícula no 1º ano e Educação Pré-escolar: 

1 — O pedido de matrícula na educação pré-escolar e no 1º ano de escolaridade é apresentado 
preferencialmente via Internet, no portal portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à 
autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao 
Portal das Finanças. 

2 — Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, o período normal de matrícula 
para o ano escolar de 2020/2021 é fixado entre o dia 4 de maio e o dia 30 de junho de 2020. 

3 – Os encarregados de educação que pretendam realizar o processo de matrícula 
presencialmente, nos serviços administrativos do AE Francisco de Holanda, devem marcar 
previamente por telefone, nº 253 540 130.  

4- O atendimento presencial terá um limite máximo de 10 pessoas por dia e acontecerá 
exclusivamente nos serviços da Escola Sede, Francisco de Holanda. 

5- No ato da matrícula , os EE devem ser portadores do número de identificação fiscal (NIF) de 
todas as crianças e alunos, no caso de o terem atribuído, os dados relativos à composição do 
agregado familiar por último validados pela Autoridade Tributária, o número de utente do 
Serviço Nacional de Saúde (NSNS), o número de cartão de utente de saúde/ beneficiário, a 
identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável, e o número 
de identificação da segurança social (NISS) das crianças e alunos beneficiários da prestação 
social de abono de família que seja pago pela segurança social. 

 

Registo, Renovação e Transferência de matrícula nos restantes anos: 

1 - 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, também através portal 
portaldasmatriculas.edu.gov.pt. 

2 – A partir do dia 26 de junho, será publicitado um calendário para atendimento presencial para 
todas as situações referidas no ponto 1. 

3 - Para esclarecimento de dúvidas utilizar o email direcao@esfh.pt ou geral@esfh.pt ou nº de 
telefone 253 540 130. 

 

02 de maio de 2020 
Rosalina Pinheiro, diretora do AE Francisco de Holanda 
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