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Informações 
As informações ora disponibilizadas não dispensam a leitura da legislação que regulamenta esta matéria:  

• Despacho Normativo nº 5/2020 de 21 de abril; 

• Decreto Lei nº 14-G/2020 de 13 de abril. 
 
Tendo em conta o período de excecionalidade que tem norteado todos os procedimentos do quotidiano 
social, laboral e administrativo e, tendo por base as orientações plasmadas na legislação em vigor, cumpre 
informar o seguinte: 
 

1. Prazo - 29 de junho a 3 de julho. 
 

2. As matrículas para ingresso no 5º, 7º ano do Ensino Básico e no 10º do Ensino Secundário poderão 
realizar-se à distância (via Internet) através do Portal das Matrículas. 

 
3. Contudo os Serviços Administrativos disponibilizam – se para o ajudar.  Neste caso, deve o 

Encarregado proceder ao agendamento através do mail: secretaria@aearibeiro.edu.pt ou através 
do telemóvel nº 932 039 699. 

 
4. O acesso aos Serviços Administrativos far-se-á no estrito respeito pelas normas de distanciamento e 

segurança preconizadas pela Direção Geral de Saúde (uso de máscara, luvas..). 
 
5. No Portal de Matrículas o Encarregado de Educação encontra informações e indicações sobre como 

aceder e proceder à autenticação: 
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/a-chave-movel-digital. 

 
 
A Diretora 
Isabel Marques 
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