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INFORMAÇÃO Nº 03 

 

MATRÍCULAS  

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR e 1º ANO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Ano letivo 2020/2021 

Informa-se a comunidade educativa que, de acordo com o Decreto – Lei nº 14-G/2020, 

de 13 de abril, conjugado com o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, 

alterado pelo Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril, o período de matrículas 

para o ano letivo 2020/2021 decorre de 04 de maio a 30 de junho de 2020. 

Pedido de matrícula: 

• Apresentado, preferencialmente, via Internet, no Portal das Matriculas 

(https://portaldasmatriculasedu.gov.pt), cujo acesso é feito com recurso à 

autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais 

de acesso ao Portal das Finanças; 

 

• Apresentado,  excecionalmente, de modo presencial, nos Serviços 

Administrativos do Agrupamento de Escolas, com marcação antecipada, 

solicitada e confirmada via e-mail (matriculas.aecp@gmail.com)  

Documentos necessários: 

✓ Uma (1) fotografia tipo passe;  

✓ Cartão de Cidadão do Aluno;  

✓ Cartão de Cidadão do Pai e da Mãe;  

✓ Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação, se diferente dos pais (com 

comprovativo do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária). 

✓ Boletim de vacinas atualizado;  

✓ Identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se 

aplicável 

✓ Comprovativo de residência (Ex. recibo água/ eletricidade/ telefone)  

✓ Comprovativo do local de trabalho (declaração da entidade patronal), no caso de 

matrícula pela atividade profissional;  
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✓ Composição do agregado familiar, comprovado mediante os últimos dados 

relativos à composição do agregado familiar validados pela Autoridade 

Tributária. Estes dados poderão ser recolhidos em: 

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/dadosrelevantes/agregadofamiliar/cons

ultar  

✓ Se desejar beneficiar dos Serviços da Ação Social Escolar (SASE): entregar 

declaração da Segurança Social do abono de família, atualizada à data 

(maio/junho); 
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