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RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA - ANO LETIVO 2020/21 

Cursos Científico-Humanísticos e Cursos Profissionais  

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 

 

ATUALIZAÇÃO 

Informam-se os encarregados de educação que, de acordo com a informação recebida por parte da 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, os procedimentos relativos à renovação de matrículas 

foram atualizados. Assim, devem passar a observar-se as orientações que se seguem. 

 

TRANSFERÊNCIAS 
 

A renovação de matrícula dos alunos que pretendem mudar de estabelecimento de ensino, no ano de 

2020/2021, processa-se exclusivamente no Portal das Matrículas, até ao dia 12 de julho. 

O acesso ao portal das matrículas é feito em: https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ 

 

ALUNOS QUE VÃO FREQUENTAR A ESJS NO ANO 2020/2021 

 

 Alunos que se vão matricular no 10.º ano  

 Alunos que vão frequentar o 10º ano pela primeira vez 

 Alunos que não transitaram 

 Alunos que pretendem mudar de curso 

 

 

 

 

 

 

Para as matrículas no 10.º ano devem consultar mais informações:  

Matrículas 2020-21 (10º Ano) 

A renovação de matrícula dos alunos que vão frequentar o 10.º ano em 2020/2021 

processa-se exclusivamente no Portal das Matrículas, até ao dia 12 de julho. 

O acesso ao portal das matrículas é feito em: https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
https://escola.esjs-mafra.net/escola/matriculas/Matriculas2020-21(10ano).pdf
http://www.esec-mafra.rcts.pt/
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
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 Alunos que se vão matricular no 11º ano ou 12º ano 

 Cursos Científico-Humanísticos 

 Cursos Profissionais 

 Unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS: 

 Aceder ao Inovar Consulta: 

 https://inovar.esjs-mafra.net/consulta/app/index.html#/login 

 

 

 

Nota: Para a senha devem utilizar o número do documento de identificação (Cartão de 

Cidadão/ Passaporte/ Autorização de Residência/Outro) que está registado no Inovar 

Alunos. Este número é, no geral, o número que utilizaram na primeira matrícula na Escola 

ou o novo número que usaram numa atualização de dados anterior. 

 

 Proceder à atualização de dados, caso ainda não o tenham feito. 

 

 Preencher o questionário de renovação de matrícula que encontram em: 

Questionários  »  Outros  »  Renovação de Matrícula  »  Abrir 

 

Número do Processo 

Número do Documento de Identificação  

A renovação de matrícula dos alunos que vão frequentar o 11º ano ou o 12º ano processa-se 

no Inovar Consulta, até ao dia 13 de julho. 

 

Mesmo a matrícula já tenha sido submetida no Portal das Matrículas, devem submeter a 

matrícula no Inovar Consulta.  

 

Nos casos em que há lugar à escolha de opções no processo de matrícula, irá prevalecer a 

informação recolhida no Inovar Consulta. 

https://inovar.esjs-mafra.net/consulta/app/index.html#/login
https://inovar.esjs-mafra.net/consulta/app/index.html#/login
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(exemplo) 

 

 Caso necessitem de transporte escolar devem assinalar no questionário e seguir as orientações 

prestadas na página da Escola. 

 

 Caso pretendam beneficiar de apoios sociais, devem assinalar no questionário e enviar a 

declaração da Segurança Social para: matriculas@esjs-mafra.net, com o assunto: “Declaração 

da Segurança Social - número do processo do aluno”. 

mailto:matriculas@esjs-mafra.net

