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MATRÍCULAS 2018/2019 

PRÉ – ESCOLAR e 1º CICLO 

De acordo com o Despacho normativo 6/2018 de 12 de abril, na educação pré-escolar e 

no 1.º ciclo do ensino básico o período normal para matrícula é fixado entre o dia 15 

de abril e o dia 15 de junho. Só após esta data os alunos serão seriados. 

 O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet na 

aplicação informática disponível no Portal das Escolas [www.portaldasescolas.pt], 

com o recurso à autenticação através de cartão de cidadão. 

o Cartões de cidadão (aluno/Pai/Mãe e respetivos PIN) 

o Declaração da Autoridade Tributária quando o EE não for o pai ou a mãe* 

 Pode ser apresentado de modo presencial nos serviços administrativos da Escola 

Básica de Vale Rosal, de 2ª a 6ª feira, entre as 9.30 e as 12.30 horas. 

 No ato de matrícula, o encarregado de educação indica, por ordem de 

preferência, cinco estabelecimentos de educação ou de ensino, cuja escolha de 

frequência é a pretendida. 

 

Documentos obrigatórios a apresentar no ato de matrícula: 

1. Criança/aluno 

 Cartão de Cidadão / Cédula Pessoal / Passaporte / Autorização de Residência /  

(a devolver depois de conferido);  

o NIF (Número de Identificação Fiscal) 

o NISS (Número de Identificação da Segurança Social) se forem beneficiários 

da prestação social de abono de família pago pela segurança social. 

o NSNS (Número de Utente do Serviço Nacional de Saúde) 

 Declaração da Autoridade Tributária* 
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 Fotocópia do cartão de saúde (se tiver subsistema ou cartão do centro de saúde) 

 Boletim Individual de Saúde atualizado (a devolver depois de conferido) 

 Declaração médica em como a criança não sofre de doença infetocontagiosa (a 

entregar em setembro) 

 Declaração da Segurança Social – da prestação social de abono de família (caso 

beneficie) 

 Duas fotografias  

2. Encarregado de Educação 

 Cartão de Cidadão / Cédula Pessoal / Passaporte / Autorização de Residência / (a 

devolver depois de conferido) 

o NIF (Número de Identificação Fiscal) 

o Quando for o pai ou a mãe tem de apresentar o comprovativo de morada 

(recibo da água/luz) 

 

*Declaração da Autoridade Tributária 

Para obter esta declaração deverá aceder ao Portal das Finanças. 

Em pesquisar- escrever: Dados pessoais relevantes – Consultar Agregado Familiar 

e Imprimir a declaração. 

 

Outros documentos que poderá ter de apresentar no ato de 
matrícula 

 Declaração da entidade patronal comprovativa do local de trabalho do 

Encarregado de Educação, caso pretenda efetuar matrícula em função desta 

morada 

 Documento comprovativo (PEI/Relatórios clínicos) se se tratar de uma 

criança/aluno com necessidades educativas especiais 
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 Delegação de competências de Encarregado de Educação (verificar legislação) 

 Requerimento do Encarregado de Educação, em impresso próprio a disponibilizar 

pelos serviços administrativos, a solicitar matrícula no 1º ano para crianças que 

completem os seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, 

dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vagas nas turmas já 

constituídas. 

 Em situações excecionais, (cidadãos estrangeiros –recentemente chegados a 

Portugal) deverão aguardar informações a publicar pela escola. 

 

 

20/04/2018 

A Direção 

 

 


