
  
 

_________________________________________________________________________________ 
Uma Escola com Vida e para a Vida!  

 

AVISO 

MATRÍCULAS - ANO LETIVO DE 2020/2021 

O pedido de matrícula de ingresso pela primeira vez na Educação Pré-escolar e no 1.º Ciclo 

decorre de 5 de maio de 2020 a 15 de junho de 2020.  

O pedido de matrícula deverá ser apresentado, preferencialmente, via internet na aplicação 

informática disponível no Portal das Matrículas (portaldasmatriculas.edu.gov.pt) com 

recurso à autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital, ou credenciais de 

acesso ao Portal das Finanças.  

Em alternativa à matrícula eletrónica, os encarregados de educação podem apresentar o 

pedido de matrícula, presencialmente, nos Serviços Administrativos do Agrupamento:  

de 2.ª a 6.ª feira, das 9h:00 às 12h:30 e das 14h:00 às 16h30. 

DOCUMENTOS A APRESENTAR NO ATO DA MATRÍCULA 
 

 

 

▪ Cartão de Cidadão da criança. 

▪ Número de identificação fiscal (NIF), no caso de o terem atribuído. 

▪ 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) das crianças e alunos 

beneficiários da prestação social de abono de família que seja pago pela 

segurança social. 

▪ 2 Fotos do aluno (tipo passe) - Pré-Escolar. 

▪ 1 Foto do aluno (tipo passe) - (1º Ciclo). 

▪ Cartão do Cidadão/ BI dos pais e 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. 

Nos casos em que a matrícula seja efetuada eletronicamente, os documentos devem ser 

entregues posteriormente nos Serviços Administrativos, acompanhados pelo 

comprovativo da matrícula eletrónica. 

 
Paços de Brandão, 30 de abril de 2020 

 
A Diretora 

                            Lúcia Silva 

     


