
 
 

 

 
 

 

 
 

A MATRÍCULA NO 1º ANO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO É OBRIGATÓRIA PARA TODAS 

AS CRIANÇAS QUE COMPLETEM 6 ANOS ATÉ 15 DE SETEMBRO DE 2020  

As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro  

podem ingressar no 1º ciclo do ensino básico se tal for requerido pelo encarregado de educação,  

dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas. 
 

LOCAL: O pedido de matrícula deverá ser apresentado pelos encarregados de educação e 

efetuado: 

 Pela internet: na aplicação informática disponível no Portal das Matrículas 

[https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt],  

Com linha direta de apoio e recurso à autenticação através do cartão de cidadão, mas também da chave móvel 

digital ou das credenciais de acesso ao Portal das Finanças.  

 Excepcionalmente de forma presencial: na secretaria da escola sede do agrupamento,  

à 2ª,3ª,4ª, 5ª e 6ª feira, das 09:30-12:30 e das 14:00-16:00 

Só serão aceites processos de matrícula COM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. 

DOCUMENTOS A APRESENTAR  Impressos próprios a serem fornecidos na secretaria da escola 

sede do agrupamento com a documentação abaixo discriminada. DEVE FAZER-SE ACOMPANHAR DOS 

ORIGINAIS DOS CARTÕES DE CIDADÃO DO ALUNO E ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
 

- MATRÍCULA - 

 1 Foto do aluno tipo passe atualizada 

 Fotocópia do Cartão de cidadão / boletim de nascimento (cidadão nacional) / título de residência (cidadão 

estrangeiro) do aluno (mediante autorização do encarregado de educação) 

 Nº de utente, contribuinte e segurança social do aluno (para quem não tem cartão de cidadão) 

 Fotocópia do Cartão de cidadão / BI (cidadão nacional) / título de residência (cidadão estrangeiro) dos 

pais e encarregado de educação (mediante autorização) 

 Declaração médica a comprovar em como a criança pode frequentar a escola 

 Fotocópia da declaração comprovativa do escalão do abono de família do ano 2020 

 Fotocópia de documento comprovativo da residência em nome do encarregado de educação (fatura da 

água, luz ou telefone, ou recibo de renda ou atestado de residência)  

 Fotocópia de documento comprovativo da morada da atividade profissional do encarregado de 

educação 

 Requerimento do encarregado de educação a solicitar a matrícula (apenas para as crianças que fazem 6 anos 

entre 16 de setembro e 31 de dezembro) 

 - Dados relativos à composição do agregado familiar por últimos validados pela Autoridade Tributária, 

apenas nos casos em que o/a encarregado/a de educação não seja o pai ou a mãe; 
 

 

- REFEIÇÕES / TRANSPORTES ESCOLARES 

 Fotocópia da declaração comprovativa do escalão do abono de família do ano 2020 
 

- AUXÍLIOS ECONÓMICOS – 

 Fotocópia da declaração comprovativa do escalão do abono de família do ano 2020 

 Documento comprovativo de que se encontra na situação de desemprego involuntário à três meses 

ou mais, emitido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, caso seja beneficiário do 2º 

escalão do abono de família 


