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Direção – Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

oo 

 
MATRÍCULAS  PRÉ-ESCOLAR  E  1º ANO  

 De acordo com o  Despacho Normativo nº 6/2018, as matriculas na Educação Pré-Escolar e no 
1º Ano do Ensino Básico, têm que ser efetuadas via eletrónica, no Portal das Escolas. 
 
Em casa:  no Portal das Escolas (www.portaldasescolas.pt) 
 - Com leitor do cartão de cidadão para efetuar a leitura do CC do aluno e do 
Encarregado de Educação (ambos com pin ativado); 
 - Posteriormente deverão dirigir-se aos Serviços Administrativos para efetuar a entrega 
dos documentos solicitados e não digitalizados. 
 

Nos serviços administrativos: (só se realiza a matricula com a apresentação de toda da 

documentação necessária)  

 - Cartão de Cidadão do aluno (obrigatório para matrícula no 1º ano); 

 - Não tendo Cartão de Cidadão (Pré Escolar) apresentar Assento de Nascimento, Cartão 

de Contribuinte, Cartão de Utente e do nº da Segurança Social; 

 - Declaração da Segurança Social com o Escalão de Abono de Família de 2018 (para 

efeitos de auxílios económicos, no caso de ser 1º ou 2º escalão); 

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

 - fotocópia do cartão de seguro de saúde, se aplicável; 

 - 1 fotografia; 

 - Boletim de vacinas atualizado; 

 - Declaração Médica (apenas para matrícula no 1º ano); 

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

 - Cartão de Cidadão do pai e da mãe; 

 - Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação quando diferente do pai ou da mãe ; 

 - Fotocópia de um comprovativo de residência e/ou local de trabalho; 

 - Comprovativo da Composição do Agregado Familiar validado pelas Finanças; 

 - Dados do pai e da mãe sobre: morada, contato, profissão, local de trabalho, 

habilitações, computador e net em casa.  

                                                                                                      A Diretora
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