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AVISO 

Matrículas 2021/2022 - Educação Pré-Escolar e 1.º ano do Ensino Básico 

- Decreto-Lei n.º 10-B/2021, de 14 de abril 

Período de matrícula: 

O período de matrículas para o Pré-Escolar e 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico decorre de 15 de abril a 

14 de maio de 2021. 

O pedido de matrícula é apresentado: 

• Via Internet, no portal portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação, através de 

cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

• Presencialmente, através de marcação prévia pelo telefone 212099970, da secretaria da Escola Sede do 

Agrupamento, Escola Secundária da Baixa da Banheira, procedendo-se ao registo da matrícula no referido 

portal.  

Documentos a apresentar: 

 Uma foto tipo passe do aluno; 

 Cartão de Cidadão do aluno – (caso o aluno não possuir cartão de cidadão deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: Cédula/Assento ou Título de Residência ou Passaporte, N.º de utente de SNS, N.º 

de Identificação da Segurança Social NISS e N.º de Identificação Fiscal); 

 Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação - (caso o Encarregado de Educação não possuir cartão 

de cidadão deverão ser apresentados os seguintes documentos: Bilhete de Identidade ou Título de 

Residência ou Passaporte, N.º de Identificação da Segurança Social NISS e N.º de Identificação Fiscal); 

 Boletim de vacinas/Certificado de vacinação do aluno; 

 Comprovativo de morada fiscal (disponível no Portal das Finanças) ou Atestado de Residência (passado 

pela Junta de Freguesia); 

 Comprovativo do local de emprego do Encarregado de Educação (Declaração da entidade 

patronal/recibo de vencimento), no caso da opção de escolha de escola na morada do emprego do 

Encarregado de Educação; 

 Composição do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária, (disponível no Portal das 

Finanças); 

 Declaração da Segurança Social do abono de família, atualizada. 

Estabelecimentos de ensino:  

Escola Básica N.º 1 de Vale da Amoreira (Cód. 253169)  
Escola Básica N.º 2 de Vale da Amoreira (Cód. 253649)  
                                                                                                                                          O presidente da CAP,                                                                                                                     
 

 

                                                                                                                                   (José Manuel Barata Lourenço) 

                                                                                                                     15 de abril de 2021 

                                                                                                                                 


