MATRÍCULA no 1.º ANO DO 1.º CEB e na EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
De acordo com o Despacho normativo n.º 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 do ano escolar anterior àquele a que a matrícula respeita”.
O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet na aplicação
informática disponível no Portal das Escolas (www.portaldasescolas.pt), no separador
“Matrícula Eletrónica”, com o recurso à autenticação através de cartão de cidadão.
Não sendo possível cumprir o procedimento acima, os encarregados de educação devem
dirigir-se aos Serviços Administrativos do estabelecimento de educação e ensino da área
de residência do aluno*, fazendo-se acompanhar dos seguintes documentos:
1. Cartão de Cidadão (ou BI + NIF) de encarregado de educação
2. Comprovativo de morada (recibo de água, gás, etc. em nome de E.E., ou PIN de
morada) ou comprovativo de local de trabalho (com a indicação de endereço postal da
empresa), dependendo da opção por uma escola da área de residência ou do local de
trabalho.
3. Comprovativo de composição de agregado familiar da Autoridade Tributária
(disponível em Portal das Finanças>Cidadãos>Serviços>Dados Pessoais Relevantes>Consultar
Agregado Familiar>Comprovativo).

4. Cartão de Cidadão da criança (ou BI/cédula + n.º de contribuinte + n.º da Segurança Social
+ n.º de utente)

5. Boletim de vacinas atualizado
6. 1 fotografia tipo passe
7. No caso de necessidades educativas especiais, declaração médica e/ou relatório do
estabelecimento de ensino que a criança tenha frequentado anteriormente.
8. Comprovativo de escalão do Abono de Família (para o subsídio escolar).

*Alunos residentes na freguesia de Aradas:
Secretaria da Escola EB 2,3 de Aradas
Rua da Maurícia, 3810-433 Aveiro
segundas, terças, quintas e sextas-feiras
das 09h00 às 15h00
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