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Portal das Matrículas https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm
1.LOGIN DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

1.1 Selecionar Login de Encarregados de Educação. Surgirá a página de opções de Login onde
deverá escolher o da Autoridade Tributária (AT):
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Será depois redirecionado/a para a página da AT onde deverá introduzir as suas credenciais de
acesso a esse sistema:

Deverá, depois, autorizar a interconexão de dados:

Após conceder a autorização para a interconexão de dados, será conduzido/a à aplicação.
Antes do início do ano letivo 2020/2021 apenas poderá realizar Matrículas e Renovações.
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2. NOVA MATRÍCULA OU RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA Para realizar uma matrícula ou
renovação de matrícula deverá clicar no botão “Nova Matrícula ou Renovação”:

Para criar uma nova matrícula ou executar uma renovação de matrícula, deverá sempre
percorrer os 6 passos abaixo identificados:
1. Consentimento
2. Dados do/a Encarregado/a de Educação
3. Dados Gerais do/a Aluno/a
4. Dados da Matrícula
5. Comprovativos
6. Confirmar dados

2.1 Consentimento
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2.2 Dados do/a Encarregado/a de Educação

Nesta seção, o primeiro campo refere-se ao tipo de documento de identificação do/a
Encarregado/a de Educação e estão previstos os seguintes tipos de documento:
▪ Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade para Documento de Identificação Civil;
▪ Número de Identificação Civil
▪ Passaporte;
▪ Autorização de Residência que abrange os seguintes tipos:
o Certificado de registo de cidadão da UE;
o Cartão de residência permanente de cidadão da UE;
o Cartão de residência de familiar de cidadão da UE;
o Cartão de residência permanente de familiar de cidadão da UE;
o Título de Residência; o Título de Refugiado (PIR);
o Cartão do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
De seguida, é solicitado o número do documento de identificação e no caso de se tratar de um
Cartão de Cidadão ou um Bilhete de identidade, os respetivos dígitos de controlo. São ainda
solicitados, a título facultativo, o NIF, o NISS ou o Nº da Caixa Geral de Aposentações, este último
para Encarregados/as de Educação inscritos/as na Caixa Geral de Aposentações.
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2.3 Dados Gerais do/a Aluno/a
Os dados do/a Aluno/a encontram-se organizados por:
• Dados de Identificação do/a Aluno/a – Os dados de identificação da criança ou do/a aluno/a
podem ser obtidos pela leitura do Cartão de Cidadão ou introduzidos manualmente. Nesta
página deve também ser identificado o tipo de relação do/a Encarregado/a de Educação com
o/a aluno/a e em que condição é Encarregado/a de Educação. A fotografia da criança ou aluno/a
será exigida se na página de “Consentimentos” tiver autorizado a digitalização da fotografia do/a
aluno/a para algum dos fins aí listados.
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Contatos e Morada – O campo “Morada Principal”, de preenchimento obrigatório, pode ser
preenchido através da leitura do Cartão de Cidadão, manualmente ou pressionando o botão
“Copiar Morada de Encarregado/a de Educação”. Os dados inseridos na morada opcional
não serão considerados para efeitos de seriação.

Abono de Família – Caso tenha autorizado a interconexão de dados com a Segurança Social
não precisará de preencher nada neste campo. Caso não tenha autorizado essa interconexão
de dados, trata-se de um campo de preenchimento obrigatório.

Saúde – A pergunta “O/A aluno/a tem as vacinas em dia?” é de resposta obrigatória. Depois
da colocação, e se tal for solicitado pela escola, o/a Encarregado/a de Educação deverá,
posteriormente, fazer prova da informação prestada

7



Necessidades Específicas – Campo de preenchimento obrigatório referente à situação do/a
aluno/a relativamente ao Decreto-lei nº 54/2018, de 6 de julho. Serão apresentados mais ou
menos questões de acordo com as respostas dadas. Ser-lhe-á solicitado o anexo do
comprovativo associado às necessidades específicas do educando (Relatório TécnicoPedagógico ou PEI).

• Informações Complementares - Neste campo são recolhidos alguns dados para fins
estatísticos. No entanto, o mesmo só será apresentado se tiver autorizado a recolha e
tratamento dos mesmos. Caso não tenha autorizado, nada lhe será perguntado nesta seção

• Filiação – Neste campo é recolhida, para fins estatísticos, informação referente às
habilitações literárias dos progenitores da criança ou aluno/a. Apesar de se tratar de uma
pergunta obrigatória para efetivação do processo de matrícula, caso não deseje responder
ou sejam dados que não possua ou não existam deverá assinalar a opção “Não Responde”
de forma a prosseguir

• Filho de menores estudantes - Campo de preenchimento obrigatório em pedidos de
matrícula para a educação Pré-escolar. No caso de a resposta ser “Sim” serão apresentados
campos relativos ao parentesco e identificação do/a progenitor/a menor e à sua condição de
Estudante, nomeadamente, o nível de Ensino, a escola que frequenta e o n.º de aluno/a.

Após preenchimento de todos os campos obrigatórios e a informação opcional que desejar,
clique no botão “Seguinte”.
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2.4 Dados da Matrícula Neste passo será recolhida informação referente à situação da criança
ou aluno/a no ano anterior e no ano letivo em que se pretende matricular.
Esta página encontra-se organizada em duas áreas distintas:
• Situação da criança ou do/a aluno/a no ano letivo anterior;
• Pedido de Matrícula.
2.4.1 Situação do/a Aluno/a no Ano Letivo Anterior

2.4.1.1. Pedido de Renovação – 6.º Ano do 2.º Ciclo do Ensino Básico
Para efetuar o pedido de renovação deve começar por preencher os dados alusivos à situação
do/a aluno/a no ano letivo anterior.
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Ao ativar o botão de “Adicionar preferência”, surge uma janela onde é assistido/a por um título
passo-passo, para ter uma perceção rápida por quantos passos é composto o processo e o que
tem de fazer em cada um. De seguida, deverá responder à pergunta “Pretende inscrever-se no
ensino artístico especializado?”. Se a resposta for “Não”, no passo seguinte deverá indicar, por
ordem de preferência, cinco estabelecimentos de educação ou de ensino, cuja escolha de
frequência é a pretendida. Se a resposta for “Sim”, consulte a seção
2.4.1.2. Pedido de Matrícula – 7.º Ano do 3.º Ciclo do Ensino Básico
Para efetuar a matrícula no 7.º ano do Básico deve começar por preencher os dados relativos à
situação do/a aluno/a no ano letivo anterior.
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Ao ativar o botão de “Adicionar preferência”, surge uma janela onde é assistido/a por um título
passo-passo, para ter uma perceção rápida por quantos passos é composto o processo e o que
tem de fazer em cada um.

Para adicionar preferências deverá sempre:
1. Selecionar o Tipo de Ensino – Neste campo deverá ser indicado se o estabelecimento de
ensino que pretende selecionar pertence ao Ensino Público ou se é uma Escola de Ensino
Particular e Cooperativo. Da resposta a esta pergunta depende a lista de escolas apresentadas
para seleção no campo seguinte. A fim de limitar a lista de escolas a apresentar no campo
“Escola” deverão ser preenchidos os campos “Distrito”, “Concelho” e “Agrupamento/Escola não
Agrupada”;
2. Selecionar a escola – A lista de escolas a ser apresentada neste campo depende dos campos
anteriores;
3. Responder à questão “Tem irmãos ou outras crianças e jovens pertencentes ao mesmo
agregado familiar a frequentar a escola?
4. Selecionar uma das opções para o seguinte item “Morada do/a encarregado/a de educação a
utilizar para efeitos de seriação na escola”: “Residência”, “Profissional” ou “Nenhuma”. A opção
morada indicada em cada escola de preferência será considerada para efeitos de seriação se se
situar na área de influência do estabelecimento de educação ou de ensino
5. São automaticamente preenchidos os campos da área da modalidade e/ou curso e ano
através dos campos: “Modalidade ou programa de ensino”, “Tipo de curso ou ciclo, Curso e
Ano/Tipo”;
6. Indicar a informação associada às atividades de enriquecimento curricular e/ou áreas
pretendidas;
7. Carregar no botão “Adicionar”, para validar e guardar a preferência escolhida.
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2.4.1.3. Pedido de Matrícula – 10.º Ano do Ensino Secundário
Para efetuar a matrícula no 10.º ano do Ensino Secundário deve começar por preencher os
dados relativos à situação do/a aluno/a no ano letivo anterior.

Deverão assinalar sim na alteração ao percurso do aluno, caso este pretenda ir para um curso
profissional.

Ao ativar o botão de “Adicionar preferência”, surge uma janela onde é assistido/a por um título
passo-passo, para ter uma perceção rápida por quantos passos é composto o processo e o que
tem de fazer em cada um.
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Para adicionar preferências deverá sempre:
1. Selecionar o Tipo de Ensino – Neste campo deverá ser indicado se o estabelecimento de
ensino que pretende selecionar pertence ao Ensino Público ou se é uma Escola de Ensino
Particular e Cooperativo. Da resposta a esta pergunta depende a lista de escolas apresentadas
para seleção no campo seguinte. A fim de limitar a lista de escolas a apresentar no campo
“Escola” deverão ser preenchidos os campos “Distrito”, “Concelho” e “Agrupamento/Escola não
Agrupada”;
2. Selecionar a escola – A lista de escolas a ser apresentada neste campo depende dos campos
anteriores;
3. Responder à questão “Tem irmãos ou outras crianças e jovens pertencentes ao mesmo
agregado familiar a frequentar a escola?”
4. Selecionar uma das opções para o seguinte item “Morada do/a encarregado/a de educação a
utilizar para efeitos de seriação na escola”: “Residência”, “Profissional” ou “Nenhuma”. A opção
morada indicada em cada escola de preferência será considerada para efeitos de seriação se se
situar na área de influência do estabelecimento de educação ou de ensino;
5. São automaticamente preenchidos os campos da área da modalidade e/ou curso e ano
através dos campos: “Modalidade ou programa de ensino”, “Tipo de curso ou ciclo, Curso e
Ano/Tipo”;
6. Indicar a informação associada às atividades de enriquecimento curricular e/ou áreas
pretendidas;
7. Carregar no botão “Adicionar”, para validar e guardar a preferência escolhida.

Aqui está a dar “bug”, têm que fechar e clicar em voltar à lista.
Vai aparecer um retângulo com o número do processo da matrícula e onde se vê ver detalhes,
clicar aí, terão que repetir o preenchimento de 2.4.1.3., agora sim depois de repetir todo o
processo irá aparecer :
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3. Comprovativos
Neste passo, e de acordo com a informação inserida no pedido de matrícula, o/a Encarregado/a
de Educação poderá necessitar de anexar documentos obrigatórios de modo a que os Serviços
Escolares possam validar/confirmar a informação indicada aquando a análise/validação da
matrícula.
Depois de anexar ou validar os comprovativos, deverá guardar as alterações e carregar no botão
“Seguinte” que o/a conduzirá ao passo seguinte.
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4. Confirmar dados

5. Submeter Matrícula
Após confirmação de todos os dados preenchidos é necessário submeter o pedido de matrícula.

Processo Submetido com Sucesso Depois de submeter o processo de matrícula, poderá obter
um comprovativo em PDF que pode imprimir ou guardar. No caso de ter autorizado o envio do
comprovativo de matrícula, via correio eletrónico, poderá selecionar essa opção.
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O pedido de matrícula após submissão ficará assim no estado “A Aguardar colocação” ou a
“Aguardar validação”, consoante a tipologia da matrícula.
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