RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA / MATRÍCULA - AVISO
ANO LETIVO 2020/ 2021
Despacho Normativo nº 5/2020 de 21 de abril em articulação com o capítulo IV do Decreto – Lei nº 14-G/2020
de 13 de abril

Informam-se os encarregados de educação que, de acordo com a legislação vigente acima
referida, as renovações de matrículas decorrerão entre os dias 6 – 10 de julho (após o
conhecimento do resultado final da avaliação sumativa que ocorrerá a 3 julho, com a afixação
das pautas/envio por email da Ficha de Avaliação Individual).
O pedido de matrícula é apresentado via Internet, na aplicação informática disponível no Portal
das Matriculas https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ com o recurso à autenticação através das
credenciais de acesso ao Portal das Finanças (usando o NIF do encarregado de educação e
respetiva senha de acesso), do cartão de cidadão ou chave móvel digital.
Pode consultar o vídeo explicativo neste endereço: https://youtu.be/egd6oNPsuUk
Caso existam dificuldades, a matrícula poderá ainda ser efetuada de modo presencial, nos
Serviços Administrativos do Agrupamento, mediante agendamento efetuado através dos
seguintes contactos:
Tel.: 261 412 787 - Escola Básica Dr. Afonso Rodrigues Pereira – Miragaia, no caso dos alunos
do ensino básico), pelo email: matriculas@aelourinha.pt.
Tel.: 261 416 950 - Escola Secundária Dr. João Manuel da Costa Delgado, no caso dos alunos do
ensino secundário), pelo email: matriculas.secundario@aelourinha.pt

Os documentos necessários para a matrícula ou renovação matrícula eletrónica são os a seguir
indicados. No caso matrícula ou renovação de matrícula presencial, nos Serviços
Administrativos, deverão fazer-se acompanhar dos referidos documentos.
Cartão Cidadão do Aluno
Cartão Cidadão dos Pais
Cartão Cidadão do Encarregado de Educação (quando outra pessoa que não os pais) e respetivo
comprovativo do agregado familiar onde o conste o aluno
Comprovativo de Residência do Encarregado de Educação se necessário para efeitos de seriação
Comprovativo da atividade profissional do Encarregado de Educação se necessário para efeitos de
seriação.
1 Fotografia tipo passe
Comprovativo atualizado da atribuição de escalão de Abono de Família ou autorização de interconexão
entre o Portal das Matrículas e a Segurança Social e desde que se pretenda ter acesso a apoios de Ação
Social Escolar
Comprovativo de que o educando frequenta a escolaridade com relatório técnico-pedagógico (RTP), nos
termos do DL54/2018, de 6 de julho, quando aplicável. É fundamental para estes alunos quando mudam
de Agrupamento.

Se o seu educando precisar serviços complementares no 1.º ciclo e Pré-escolar e/ou transporte
(passe escolar) deverá fazer a inscrição diretamente no link disponibilizado pela CM da
Lourinhã: https://servicosonline.cm-lourinha.pt
A oferta formativa da escola Dr. João Manuel da Costa Delgado está indicada no quadro
seguinte:
Cursos Científico- Humanísticos

Ciências e Tecnologias
Ciências Socioeconómicas
Línguas e Humanidades
Artes Visuais

Cursos Profissionais

Técnico de Turismo Ambiental e Rural
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos
Técnico de Restaurante / Bar
Técnico de Animador/a Sociocultural

As matrizes curriculares dos cursos profissionais encontram-se disponíveis na página on-line do
Agrupamento.
Nota: O NIF do encarregado de educação é obrigatório na plataforma das matrículas e terá de ser
sempre registado para poderem ser emitidos os vouchers dos manuais escolares. Recomenda-se o
preenchimento dos restantes campos não obrigatórios, uma vez que tornam mais completa a
ficha do aluno.
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