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Matrículas para o Ano Letivo de 2022-2023 

Educação Pré-Escolar (primeira vez) entre o dia 19 de abril e o dia 16 de maio 
 

As matrículas são regulamentadas pelo Despacho Normativo n.º 6/2018, com a nova redação dada pelo 
Despacho Normativo n.º 10-B/2021 e pelo calendário publicado no Despacho nº 4209-A/2022. 
 

A matrícula tem lugar para ingresso pela primeira vez na educação pré-escolar (ponto 1 do artigo 5.º do DN 

n.º 10-B/2021). 
 

Educação pré-escolar: a matrícula verifica-se para as crianças que completem três anos de idade até 15 
de setembro ou entre essa idade e a idade de ingresso no 1.º ciclo do ensino básico (ponto 3 do artigo 5.º do 

DN n.º 10-B/2021). 
A renovação é automática para a transição de anos no Pré-Escolar, só deve ir ao Portal das Matrículas, 
caso pretenda mudança de estabelecimento de ensino ou de encarregado de educação. 
 

O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet na aplicação Portal das Matrículas  
[ portaldasmatriculas.edu.gov.pt ], com recurso a uma das seguintes formas de autenticação: cartão de 
cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças (ponto 1 do artigo 7.º do DN n.º 

10-B/2021).  
 

Não sendo, possível fazê-lo no referido portal, excecionalmente, o pedido poderá ser apresentado de 
forma presencial (ponto 2 do artigo 7.º do DN n.º 10-B/2021) nos serviços administrativos, na EBI Fernando 
Casimiro Pereira da Silva, mediante marcação prévia solicitada através do telefone 243999180/937951204. 
 

Para o ano escolar de 2022-2023, as listas dos alunos admitidos serão publicadas no dia 1 de julho de 2022, 
na sede do agrupamento. 
 

Documentos necessários para a matrícula presencial: 
✓ 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) – Trazer original do CC; 

✓ 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); 

✓ Fotocópia do Boletim de vacinas do aluno 

✓ Fotocópia da declaração comprovativa do escalão do abono de família do ano 2022; 

✓ Fotocópia de documento comprovativo da residência em nome do encarregado de educação (ex.: 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; 

✓ 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. 

 

A inscrição nos serviços de almoços, atividades de animação de apoio à família e transporte escolar 
prestados pela Câmara Municipal deverá ser realizada preferencialmente online, na aplicação SIGA - 
Plataforma Municipal de Gestão Educativa em https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx. 
 

A INSCRIÇÃO NA APLICAÇÃO SIGA É OBRIGATÓRIA, MESMO QUE NÃO PRETENDA NENHUM DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA CÃMARA MUNICIPAL. 
 

O PROCESSO DE MATRÍCULA SÓ FICA CONCLUÍDO APÓS PRENCHIMENTO DA PLATAFORMA PORTAL DAS 
MATRÍCULAS E SIGA. 
 

O Diretor do AEFCPS 
Paulo Almeida 
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