Agrupamento de Escolas Vale Aveiras
TUTORIAL
Matrícula e Renovação de Matrícula
1 – Aceda ao Portal das Matrículas em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt
2- Escolha o seu perfil de utilizador: Encarregado de Educação.

3 – Pode autenticar-se de uma das seguintes formas:
•

Recorrendo ao NIF (Número de Identificação Fiscal) e chave de acesso ao Portal das
Finanças;

•

Usando o Cartão de Cidadão (necessita de leitor de cartões e respetivo PIN de
autenticação);

•

Chave Móvel Digital.
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4 – Caso a opção de acesso seja através das credenciais de acesso ao Portal das Finanças, Inserir o Nº
de Contribuinte (NIF) seguido da senha de acesso ao Portal das Finanças. De seguida clicar em
Autenticar.

5 – Escolher a aplicação.

Página 2 de 8

6 – Clicar em Nova matrícula ou Renovação.

7 – Proceder ao preenchimento da declaração de consentimento para recolha e tratamento de dados
pessoais (preencher todos os campos). No final clicar em seguinte.

8 – Proceder ao preenchimento dos dados do Encarregado de Educação (completar todos os campos).
No final clicar em Guardar / Seguinte.
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9 - Proceder ao preenchimento dos dados de identificação do Aluno (completar todos os campos).
•

No campo Fotografia do Aluno deve clicar em Procurar (deve selecionar a fotografia tipo
passe, recente e a cores, previamente digitalizada/guardada no computador).

No final de preencher todos os campos clicar em Guardar / Seguinte.

10 – No campo Dados da Matrícula, selecionar a situação do aluno no ano letivo anterior (Básico ou
Secundário).

11 - Após fazer esta seleção, abrem outros campos para preenchimento, relativos à situação do aluno
no ano letivo anterior. Preencher os referidos campos.
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12 - Na sequência do preenchimento dos dados relativos ao ano letivo anterior irão abrir outros campos
onde deverá introduzir os dados solicitados relativos à matrícula no próximo ano letivo,
nomeadamente os dados referentes à(s) Escola(s) onde pretende efetuar matrícula (por ordem de
preferência).

Nos Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Secundário:
Neste separador será solicitada informação relativa às disciplinas de opção. Aqui, deverá inserir as
duas disciplinas no campo Disciplina – Opção 1.

13 - Deverá ainda responder (Sim ou Não) à questão relativa à intenção de frequentar a disciplina de
Educação Moral e Religiosa Católica.
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14 – Após este preenchimento, clicar em Adicionar.

15 - No final clicar em Guardar / Seguinte.

16 - No separador seguinte, Comprovativos, consoante os casos, dependente da situação do aluno,
poderá surgir uma de duas situações:
•

serem solicitados documentos comprovativos, referentes a determinadas situações relativas
à matrícula. Deverá proceder ao carregamento desse(s) documento(s) solicitado(s),
previamente guardados no computador.

OU
•

não serem solicitados quaisquer documentos comprovativos.

Clicar em Seguinte.
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17 – Terá acesso ao separador Confirmar Dados. Aqui terá oportunidade de verificar todos os dados
inseridos ao longo do preenchimento, selecionando o respetivo separador, conforme figura abaixo.

18 – Para editar/corrigir algum dos dados anteriormente inserido, deverá selecionar o número do
separador correspondente, na parte superior da página.

Na sequência desta seleção reabrirá o separador onde poderá preceder à alteração/correção dos
dados pretendidos.
No final clicar em Guardar / Seguinte.

19 – No final, no separador Confirmar Dados, deverá Submeter.
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20 – Após clicar em Submeter aparecerá a janela seguinte, onde deverá selecionar as duas situações
previstas. De seguida clicar em Confirmar.

21 – No passo seguinte poderá optar por Obter comprovativo da matrícula e deverá clicar em
Continuar.

22 – A matrícula submetida, ficará a aguardar colocação na(s) Escola(s) escolhida(s), não necessitando
o Encarregado de Educação de efetuar qualquer outra operação.
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