
  
 

_________________________________________________________________________________ 
Uma Escola com Vida e para a Vida!  

 

AVISO 

MATRÍCULAS - ANO LETIVO DE 2021/2022 

Matrículas dos Alunos que Transitam para o 10.º Ano de Escolaridade 
Período de Matrícula – 18 a 30 de junho  

 

O Encarregado de Educação deverá apresentar o pedido de matrícula, preferencialmente, via 

internet, na aplicação informática disponível no Portal das Matrículas (portaldasmatriculas.edu.gov.pt) com 

recurso à autenticação através do cartão de cidadão, chave móvel digital, ou credenciais de acesso ao Portal 

das Finanças.  

O Encarregado de Educação deve dar prioridade ao pedido de matrícula via internet. Contudo, caso 

tal não seja possível, este poderá ser apresentado de modo presencial nos Serviços Administrativos do 

Agrupamento, nos dias 25, 28, 29 e 30 de junho, uma vez que a avaliação de final de ano é afixada no dia 25 à 

tarde. O horário para o efeito é o seguinte: 

▪ dia 25 de junho : das 14h00 às 16h30; 

▪ dias 28, 29, 30: das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30.   

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À MATRÍCULA 
 

 

 
➢ Cartão de Cidadão. 

➢ Número de identificação fiscal (NIF). 

➢ Últimos dados relativos à composição do agregado familiar, validados pela Autoridade 

Tributária. 

➢ Número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS). 

➢ Número de cartão de utente de saúde/beneficiário, a identificação da entidade e o número 

relativo ao subsistema de saúde, se aplicável. 

➢ Número de identificação da segurança social (NISS) dos alunos beneficiários da prestação 

social de abono de família que seja pago pela Segurança Social e respetivo comprativo. 

➢ Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação. 

➢ Número de identificação fiscal (NIF) do Encarregado de Educação. 

➢ Comprovativo da morada – última fatura da água ou da eletricidade, em nome do 

Encarregado de Educação. 

➢ Comprovativo do local de trabalho do Encarregado de Educação. 

 
Paços de Brandão, 22 de junho de 2021 

 
A Diretora 

 
                                Lúcia Silva 

   

 

 

 

 


