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MATRÍCULAS 2016/2017 

Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

- Prazo – 15 de abril de 2016 a 15 de junho de 2016 

 

O pedido de matrícula poderá ser efetuado por uma das seguintes formas: 

- Internet: www.portaldasescolas.pt, matrículas eletrónicas (preferencialmente); 

- Presencialmente (n.º2 do artigo 6.º do Despacho normativo n.º 1-H/2016, de 14 de abril)  

                                nos Serviços Administrativos do Agrupamento Av. Magalhães Lima.  

                                  Para este efeito o Encarregado de Educação deve ser portador do seu Cartão do Cidadão e o do            
seu educando, bem como do PIN que lhes foi atribuído.  

 

- Legislação aplicável – Despacho normativo 1-H/2016, de 14 de abril. 

- Documentos necessários: 

 Fotocópias dos documentos de identificação do aluno, pais e encarregado de educação; 

 Fotocópia do Boletim Individual de Saúde, devidamente actualizado; 

 Fotocópia do Cartão de Utente (SNS) e do Cartão do Regime de Saúde; 

 Número de Identificação da Segurança Social; 

 Comprovativo de residência (recibo da água e da eletricidade ou atestado de residência) ou comprovativo do 

local de trabalho (autenticado pela entidade patronal) – todos os documentos devem vir em nome do 

Encarregado de Educação; 

 Comprovativo da frequência de irmão no Agrupamento (fotocópia do cartão escolar com a turma que 

frequenta); 

 Formulário de Ação Social Escolar (a preencher pelos Pais ou Encarregados de Educação que pretendam 

requerer este apoio – disponível na secretaria); 

 2 fotografias recentes (identificadas no verso). 

 

Notas:  

- Sempre que o Encarregado de Educação não seja um dos progenitores ou quem detenha comprovadamente o 

poder paternal é obrigatório o reconhecimento legal das assinaturas da Delegação de Competências. 

- No caso de o aluno ter Necessidades Educativas Especiais deve apresentar todos os documentos comprovativos da 

situação. 

Só serão aceites matrículas com toda a documentação 

http://www.portaldasescolas.pt/

