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AVISO DE ABERTURA DE MATRICULA 
Ano Letivo 2012 / 2013 

Educação Pré-escolar e 1º Ciclo  
(Primeira Matricula) 

 

 

Local e Horário:  
 

Secretaria do Agrupamento (Escola Básica e Secundária) 
Das 9.00 às 12.00 e das 14.00 às 15.00 (quartas feiras das 9.00 às 15.00) 

 
 

 

Prazos: 
 

O período destinado aos pedidos da primeira matrícula para a frequência da educação pré-
escolar e para os alunos que vão frequentar pela primeira vez o 1º Ano de Escolaridade, decorre 
de 15 de Abril até 15 de Junho. 
 
 

 

Matricula Electrónica – 1º Ano de Escolaridade 
 
 

Está disponível no Portal das Escolas o serviço Matrícula Electrónica, que permite aos 
encarregados de educação efectuarem o pedido de matrícula dos alunos do pré-escolar e do 1.º 
ano do 1.º ciclo do ensino básico em estabelecimentos públicos de ensino, com o recurso à 
autenticação através do Cartão de Cidadão.  

Despacho n. 6258/2011 de 11 de Abril 
 

Caso as matrículas sejam realizadas pelo Portal das Escolas, os encarregados de educação devem 
entregar posteriormente os documentos necessários indicados. 
 

Em alternativa à Matrícula Electrónica, os encarregados de educação podem efectuar o pedido de 
matrícula de modo presencial, no local indicado, de acordo com os procedimentos habituais. 

 
 

 

Inscrições obrigatórias 
 

É obrigatória a inscrição, no 1.º Ciclo, de todas as crianças que completem seis anos de idade até 
15 de Setembro de 2012. 
 
 

 

Inscrições facultativas 
 

A inscrição no Pré-escolar, embora desejável, é sempre facultativa. 
 

A inscrição das crianças que completem três anos de idade entre 15 de Setembro e 31 de 
Dezembro é aceite a titulo condicional, sendo a respectiva frequência garantida caso exista vaga 
no(s) estabelecimento(s) de educação pretendido(s) à data do inicio das actividades deste(s). 
 

No 1.º Ciclo, a matrícula dos alunos que perfazem seis anos de idade até 31 de Dezembro é aceite 
a título condicional, ficando dependente da existência de vaga. 
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Qualquer inscrição 
 

Aos alunos matriculados para além do prazo estabelecido não é garantida a aplicação de critérios 
de proximidade da residência ou do local de trabalho do encarregado de educação. 
 
 

 

Documentos necessários: 
 

Do aluno: 
 

• Fotocópia do documento de Identificação (Cédula, BI ou Cartão Cidadão) 
• Fotocópia do número de identificação fiscal (NIF) 
• Fotocópia do cartão de utente do Sistema Nacional de Saúde, ou outro 
Subsistema 
• Fotocópia do número de subscrição da Segurança Social, do Progenitor que 
recebe o Abono de Família 
• Boletim de Vacinas devidamente actualizado 
• Declaração Segurança Social com o escalão do Abono de Família para 2011 
(Quem recebe abono de família tem de aceder ao site da Segurança Social, entrar com a senha 
atribuída aquando da prova de condições de recurso, para tirar a Certidão do Escalão atribuído) 

• 1 fotografia tipo passe 
 

Dos pais e 
encarregado de 
educação 

 

• Fotocópia do documento de Identificação (BI ou Cartão Cidadão) 
• Fotocópia do número de identificação fiscal (NIF) 
• Fotocópia de documento actualizado, comprovativo da residência (recibo da 
água, luz, telefone ou atestado de residência da Junta de Freguesia) 
Se inscrever o aluno pelo local de actividade profissional, documento 
comprovativo do local de trabalho do encarregado de educação (documento 
devidamente autenticado pela entidade empregadora ou recibo de vencimento) 

 
 

 

Acção Social Escolar 
 

De 18 de Junho a 20 de Julho de 2012, no GDPHL, setor de Educação do município, decorrem as 
inscrições para os serviços de Refeição; Apoio à Família (prolongamento de horários para Pré- 
Escolar); Apoio aos Manuais Escolares e Fichas para o 1.º ciclo e Transportes Escolares. 

 


