Ensino gratuito
Estabelecimento de ensino integrante da rede pública
Financiado pelo Ministério da Educação ao abrigo de contrato de associação
CIRCULAR Nº1A – Renovação de Matrículas 2022/2023

INFORMAÇÃO
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2022/2023
7º Ano e 10º Ano

Exmo.(a) Encarregado(a) de Educação:
Vimos por este meio informar que o processo de renovação de matrícula para o ano letivo
2022/2023 será realizado com recurso ao PORTAL DAS MATRÍCULAS, um serviço on-line
disponibilizado pelo Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula, renovação
de matrícula e pedidos de transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico
e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e
IPSS ou equiparados.
Conscientes de que a introdução dos dados dos alunos nesta plataforma pode suscitar
dúvidas, estamos disponíveis para vos apoiar no esclarecimento necessário.

1.

De forma a conseguirmos uma melhor organização em todo o processo de matrículas,
contribuindo para a otimização dos mecanismos internos e prestando o devido apoio aos EE
neste momento de preparação do ingresso no próximo ano letivo, o EJAF vem solicitar a todos
os Encarregados de Educação que enviem até 15 de junho de 2022 para matriculas@ejaf.pt
os seguintes documento digitalizados:


Cartão de cidadão do aluno ou respetiva leitura eletrónica.



Cartão de cidadão do pai e da mãe ou respetiva leitura eletrónica.



Cartão de cidadão do encarregado de educação. (caso não seja o pai ou a mãe)



Declaração da Entidade Patronal devidamente autenticada.
(Caso não resida no Concelho de Arruda dos Vinhos)



Último documento emitido e validado pela autoridade tributária referente à composição do

agregado familiar com morada.

ou


Último documento emitido e validado pela autoridade tributária referente à composição do

agregado familiar e certidão de Domicílio Fiscal do EE.

Deverá ainda:
1.

Enviar o anexo – Ficha de Seguro Escolar

2.

Enviar o anexo – Autorizações / Língua Estrangeira II / Educação Moral e Religiosa Católica

3.

Enviar o anexo A preenchido – Curso e Disciplinas
(Disponíveis em formato editável em

( apenas 10º Ano )
www.ejaf.pt)

 No assunto do email terá de escrever a identificação do aluno, a turma do ano letivo 2021/2022
nº de processo, seguindo o exemplo:
ASSUNTO: 7 ano turma A Maria Silva nº 12345

Após a receção destes documentos, a secretaria do EJAF contactará os EE, cuja situação possa
não estar devidamente correta de forma a proceder à renovação de matrícula no Portal das
Matrículas.

2.

Inscrição no Portal das Matrículas

Os EE deverão efetuar o pedido de renovação no referido Portal nas seguintes datas:

- 7º Ano entre 9 e 19 de julho
- 10º Ano entre 17 de junho e 1 de julho
(Despacho Normativo nº 4209-A/2022)

Para utilizar este serviço o Encarregado de Educação pode recorrer a uma das seguintes
formas de autenticação:
i.Credenciais de acesso ao Portal das Finanças
ii.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)
iii.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/achave-movel-digital

3.

Candidaturas ASE

As candidaturas à Ação Social Escolar (ASE) para o Ano letivo 2022/2023, deverão ser efetuadas online
em www.ejaf.pt , a partir de 1 de Julho de 2022.

Com os nossos melhores cumprimentos,
Arruda dos Vinhos, 27 de maio de 2022
A Direção Pedagógica

