Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva – 172352

MATRÍCULAS
2022/2023
PRÉ-ESCOLAR E 1º ANO
ESCOLA BÁSICA PROF. JOSÉ JOAQUIM RITA SEIXAS
DE 19 DE ABRIL A 16 DE MAIO
Com vista à matrícula na educação pré-escolar ou no 1º ano do 1º ciclo e de acordo com o
Despacho 4209-A/2022, de 11 de abril e com o Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 de abril,
na sua redação atual, informa-se que a aplicação informática onde deverão ser registadas os
pedidos de matrícula está disponível no seguinte endereço:

http://portaldasmatriculas.edu.gov.pt
O pedido de matrícula deve ser efetuado pelo Encarregado de Educação, via internet, na
aplicação Portal das Matrículas. Excecionalmente, não sendo possível ao Encarregado de
Educação proceder dessa forma, pode dirigir-se à secretaria da escola sede (Escola Básica e
Secundária Alfredo da Silva) mediante marcação (212064700), para com o auxílio desse
serviço, proceder ao registo eletrónico do pedido de matrícula, na aplicação informática
referida.

Pré-escolar
A frequência na educação pré-escolar é facultativa e destina-se às crianças com idades
compreendidas entre os três anos e a idade de ingresso no 1º ciclo do Ensino Básico.
A matrícula de crianças na educação pré-escolar que completem 3 anos de idade entre 15 de
setembro e 31 de dezembro de 2022, é aceite a título condicional, dependendo a sua
admissão da existência de vagas depois de aplicadas as prioridades definidas no artigo 10 do
Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 de abril.

1º ciclo/1º ano
A matrícula no 1º ano é obrigatória para as crianças que completem 6 anos de idade até 15 de
setembro de 2022.
As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro,
podem ingressar no 1º ano, desde que seja requerido pelo EE, dependendo a sua aceitação da
existência de vagas, depois de aplicadas as prioridades definidas no artigo 11 do Despacho
Normativo nº 6/2018, de 12 de abril.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A ANEXAR:
● 1 Fotografia
● Cartão de cidadão/Cédula Pessoal/Passaporte ou Autorização de Residência (original e
fotocópia) do aluno e do Encarregado de Educação;
● Cartão de Utente do aluno (Se não tiver CC, original e fotocópia);
● Cartão de Identificação fiscal - NIF (Se não tiver CC, original e fotocópia);
● Declaração passada no centro de saúde em como o boletim de vacinas está actualizado;
● Declaração comprovativa do Agregado Familiar (Portal das Finanças);
● Comprovativo atualizado de morada (recibo de água, eletricidade ou gás) do encarregado de
educação ou da atividade profissional quando aplicável (original e fotocópia);
● Declaração da Segurança Social que indique o escalão do abono de família do aluno
referente ao ano de 2022 para efeitos de ASE (original e fotocópia).

Atenção:
Até ao dia 31 de maio de 2022 é divulgada a lista de crianças
que requereram matrícula no pré-escolar e no 1º ano do 1º Ciclo.
No dia 1 de julho de 2022 é publicada a lista dos alunos
admitidos no pré-escolar e no 1º ano do 1º Ciclo na Escola Básica
Professor José Joaquim Rita Seixas. As vagas são preenchidas de
acordo com as prioridades estabelecidas no artigo 10.º e 11º do
Despacho Normativo n.º6/2018, de 12 de abril.
A Direção
19/04/22

