
 
Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. João dos Montes 

 

Renovação de Matricula na Educação Pré-Escolar – 2020/2021 

(Despacho normativo nº. 5/2020, de 21 de abril e DL nº 14-G/2020, 13 de abril) 

 

Informamos os Pais e Encarregados de Educação, que queiram dar continuidade à 

frequência dos seus filhos na Educação Pré-Escolar, que devem proceder à renovação de 

matrícula, de 4 de maio a 30 de junho de 2020, de forma eletrónica, no Portal das 

Matrículas, portaldasmatriculas.edu.gov.pt, escolhendo a opção RENOVAÇÃO. 

 

         1.Matrícula Direta no Portal – opção recomendada 

➢ Para utilizar este serviço o Encarregado de Educação pode recorrer a uma das 

seguintes formas de autenticação: 

 

• Credenciais de acesso ao Portal das Finanças 

• 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   

• 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  

✓ Se pretenderem que os vossos educandos beneficiem dos Almoços Escolares, deverão preencher a 

respetiva inscrição disponível em https://www.cm-vfxira.pt/pages/4052. 

✓ Se pretenderem que os vossos educandos beneficiem da Escola a Tempo Inteiro – AAAF, deverão 

preencher a respetiva inscrição disponível em https://www.cm-vfxira.pt/pages/4066. 

 

    2. Matrícula Presencial – opção excecional 

No sentido de restringir deslocações e contactos, a Matrícula Presencial 

deverá ser a  ÚLTIMA OPÇÃO  e APENAS  atenderemos com  Marcação 

Prévia. 

✓ USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA 

A MATRÍCULA PRESENCIAL processar-se-á, excepcionalmente, nos Serviços Administrativos do 

Agrupamento de Escolas, das 9H30 às 15H00, com MARCAÇÃO PRÉVIA (tolerância máxima de 10 

minutos)  

 

• Pelo telefone 219518210 (das 9:00h às 15:30h)  

•  Pelo email matriculas2020@spg.edu.pt 

 

S. João dos Montes, 7 de maio de 2020 

 

A Direção 
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