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Matrículas – Ano letivo 2018/19 
 

Pré-Escolar e 1º ano de escolaridade – 1ª vez 
 

Informam-se os Srs. Encarregados de Educação que as matrículas para o Ensino Pré-Escolar 
e para o 1º ano de escolaridade (1ª vez) podem ser efetuadas de 16 de abril a 15 de junho de 
2018. 
 
Não serão aceites matrículas sem a apresentação da seguinte documentação: 
 

o 2 Fotos 

o Cartão do Cidadão (CC) do Aluno e do Encarregado de Educação (EE) - se o aluno ou 
o EE não possuir CC devem ser entregues fotocópias de Cartão de Utente do 
SNS do Aluno, do Número de Identificação Fiscal (do Aluno e do EE) e Número 
da Segurança Social do Aluno 

o Fotocópia do Boletim de Vacinas atualizado 

o Fotocópia do comprovativo de morada (recibo de água, luz ou gás, caso se trate da 
morada do agregado familiar) ou da morada do emprego 

o Declaração da Autoridade Tributária sobre Composição do Agregado Familiar (no caso 
de o Encarregado de Educação não ser o Pai ou a Mãe) 

o Título de Autorização de Residência (se for cidadão estrangeiro) 

o Declaração da Segurança Social (Abono de Família, só no caso de beneficiar do 
escalão 1 ou 2) 

o Ficha de Ligação Médica (a obter junto do médico de família/médico assistente) – 
apenas para o 1º ano 

 

Após o preenchimento dos impressos próprios, a documentação completa deve ser 
entregue nos Serviços Administrativos (SA) da Escola sede do Agrupamento no 
seguinte horário: 

Todos os dias, das 9:15h às 12:30h  e das 13:45h às 16:30h, à exceção de 4ª feira em que os 
SA funcionam apenas das  9:15h às 12:30h. 

 

O Diretor 


