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MATRÍCULAS PRÉ-ESCOLAR E 1º ANO 2022-2023 
Despacho Normativo nº 10-B/2021 de 14 de abril 

Despacho nº 4209-A/2022 de 11 de abril 

 

1. O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via internet no Portal das 

Matrículas - portaldasmatriculas.edu.gov.pt de 19 de abril a 16 de maio 

 

Caso não consiga anexar todos os documentos necessários, no Portal,  terá que os 

enviar para o email  matriculas@ae-esmoriz-ovarnorte.pt indicando o nome do 

aluno e o nº de matrícula do portal. 

 

2.  Quando não for possível, comprovadamente, efetuar a matrícula em casa, poderá dirigir-se 

aos Serviços Administrativos, após marcação para o telefone 256752782, fazendo-se 

acompanhar de todos os documentos necessários. 

 

3. Documentos necessários para a matrícula: 

 - Cartão de Cidadão do aluno (e pin de morada, caso a matrícula seja feita na secretaria). 

O cartão de cidadão é obrigatório a partir dos 20 dias após o registo de nascimento, pelo 

que não efetuam matrículas sem o cartão de cidadão. 

Para alunos estrangeiros que não tenham Cartão de Cidadão, é válido o Passaporte ou Título 

de Residência, NIF, NISS e Nº Utente; 

 - Cartão de Subsistema, se aplicável (ADSE, ADM, SAMS, etc…); 

 - Cartão de seguro de saúde, se aplicável; 

 - 1 fotografia; 

 - Boletim de vacinas atualizado; 

- Declaração da Segurança Social com o Escalão de Abono de Família de 2022 

(para efeitos de auxílios económicos, no caso de ser 1º, 2º ou 3º escalão, com 

assinatura válida); 

 - Relatório médico comprovativo em caso de situações de necessidades especiais; 

 

 - Cartão de Cidadão do pai e da mãe e pin de morada do encarregado de educação; 
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 - Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação 

(e pin de morada quando diferente do pai ou da mãe); 

 - Comprovativo de residência e/ou local de trabalho do encarregado de educação; 

 - Comprovativo da Composição do Agregado Familiar validado pelas Finanças; 

- Informações necessárias relativamente ao pai e à mãe sobre: naturalidade, morada, 

contacto, profissão, local de trabalho, situação no emprego (trabalha por conta própria ou 

por conta de outrem) e habilitações.                            

 

 

 

A Diretora 

                                                                     

Email para envio de documentos e dúvidas: matriculas@ae-esmoriz-ovarnorte.pt 
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