
                                                                      

 

Matrículas 2016|2017  
Educação Pré-escolar  
1º ano do 1º Ciclo 
 
Despacho normativo nº 7-B/2015 
 
1 | Período de Matrículas 

As matrículas para a educação Pré-Escolar e 1º Ano do 1º Ciclo decorrerão de 

18 de abril a 15 de junho de 2016. 

A matrícula deverá ser efetuada por via eletrónica (internet), na aplicação 

informática disponível no Portal das Escolas (www.portaldasescolas.pt) ou 

presencialmente, nos Serviços de Administração Escolar da Sede do 

Agrupamento (Escola Secundária Braamcamp Freire) com base na seguinte 

calendarização:  

2ª feira 
9:30h – 16:30h 

3ª feira 
9:30h – 13h 

4ª feira 
9:30h – 16:30h 

5ª feira 
9:30h – 13h 

6ªfeira 
9:30h – 16:30h 

EB Quinta Paiã EB Casal da Serra EB Quinta da 
Condessa 

EB Mello Falcão EB Vale Grande 

EB Serra Luz    JI Gil Eanes 

 

 

2 | Documentos necessários  

Aluno 

• Cartão de Cidadão com o respetivo código de autenticação, 

(Passaporte, Título de Residência … e fotocópia deste documento de 

identificação.) 

No caso de Passaporte ou Título de Residência deverá apresentar fotocópia 

de: 

 cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde;  

 número de beneficiário da Segurança Social (NISS); 

 número de identificação fiscal (NIF);  

• Fotocópia de Certificado de Vacinação ou Boletim de Vacinas; 

• Exame Global de Saúde (só para matrículas no 1º ano); 

• 1 Fotografia tipo passe; 



                                                                      

 

 

 Encarregado de Educação 

• Cartão de Cidadão com o respetivo código de autenticação e fotocópia 

deste documento de identificação; 

• Comprovativo de morada (fotocópia do recibo da água, luz, contrato de 

arrendamento ou atestado de residência); 

 

 Informação necessária 

Pais 

• Identificação, morada, profissão e habilitações literárias.  

 

 

3 | Situações específicas  

• No caso de o aluno ter Necessidades Educativas Especiais deve 

apresentar relatórios médicos comprovativos da situação. 

• Alunos candidatos à matrícula que completem 6 anos de idade de 15 de 

setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016 devem preencher um 

impresso próprio (a solicitar nos Serviços de Administração Escolar). 

• A aceitação definitiva das matrículas acima referidas depende da 

existência de vaga nas turmas já constituídas. 

•  Estes alunos devem efetuar, simultaneamente, a matrícula no 1.º ano 

e a renovação na educação pré-escolar. 

• Caso o Encarregado de Educação não resida, mas tenha atividade 

profissional na área de abrangência da Escola, deve apresentar 

declaração da Entidade Patronal devidamente autenticada. 

 

Nota: Só se efetuam matrículas com a apresentação de toda a 

documentação. 

 

Pontinha, 14 de abril de 2016 

   O Diretor 

                                                               


