
 

 

 

 

 

 

 

 Matrícula para as crianças que completem 3 anos de idade até ao dia 15 de setembro de 2019, 
ou entre essa idade e a idade de ingresso no 1.º ciclo do ensino básico; 

 Matrícula para as crianças que completem 3 anos de idade entre o dia 16 de setembro e 31 de 
dezembro de 2019, aceite a título excecional, dependendo a sua aceitação definitiva da existência 

de vaga nas turmas já constituídas (depois de aplicadas as prioridades constantes no art.º 9.º do 
despacho nº 5048-B/2013). 

 

As matrículas poderão ser feitas: 

➢ Através da Internet, na aplicação informática disponível no portal das matrículas 

        https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt 
 

➢ Na sede do Agrupamento, Escola D. Maria II 

 

Período 15 de abril a 15 de junho 

HORÁRIO 

2.ª feira – 14:00 – 16:00 

3.ª feira – 09:00 – 13:00 

5.ª feira -  09:00 – 13:00 

6.ª feira – 14:00 – 16:00 

 
  

 

 

 

• Impressos próprios de matrícula (a fornecer pelos Serv. Administrativos); 

• Apresentação do Cartão de cidadão do aluno; 

• Apresentação do Cartão de cidadão do Encarregado de Educação, do Pai e da Mãe; 

• Fotocópia do cartão de subsistema de saúde do aluno (se for o caso); 

• Comprovativo de morada ou declaração da entidade patronal a confirmar o local de trabalho do 

Encarregado de Educação 

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

• Declaração médica (original); 

• Boletim Individual de Saúde atualizado; 

• 2 fotografias (tipo passe, com identificação no verso); 

• IBAN impresso do Encarregado de Educação (para efeitos de Seguro Escolar). 

 

 
 

• Apresentação do Cartão de cidadão do aluno; 

• Apresentação do Cartão de cidadão do Encarregado de Educação, do Pai e da Mãe; 

• Fotocópia da declaração de Abono da Segurança Social actualizada; 

• Fotocópia da declaração de IRS do ano 2018 (para cálculo do escalão de AAAF);  

• Declaração da Entidade Patronal a confirmar o local e o Horário de trabalho dos Pais e do 

Encarregado de Educação; 

• Preenchimento do impresso do transporte escolar (colocação da paragem pretendida para os 

alunos do JI da Praia do Ribatejo e JI de Tancos). 

 

NOTA: Só serão aceites processos de matrícula com todos os documentos necessários. 

 

Documentos a apresentar no Serviço de Administração Escolar 

 

MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 

Ano letivo 2019/2020 

Documentos a apresentar nos Serviços de Educação do Município 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/

