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A V I S O  
MATRÍCULAS PARA O 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

Informam-se os Srs. Encarregados de Educação que o período de matrículas para o 1º Ano de 

Escolaridade, do próximo ano letivo de 2016/2017, decorre entre 15 de abril e 15 de junho, para 

crianças nascidas até 15 de setembro de 2010. As crianças que completem os 6 anos de idade 

entre 16 de setembro e 31 de dezembro são autorizadas a efectuar o pedido de matrícula 

mediante apresentação de requerimento do encarregado de educação.  

De acordo com os Despachos nº 7-B/2015, de 7 de maio e Despacho n.º 1-H/2016, de 14 de abril, 
o pedido de matrícula pode ser efetuado, pela Internet, na aplicação informática disponível no 
Portal das Escolas [www.portaldasescolas.pt], com o recurso à autenticação através de cartão de 
cidadão, ou, de modo presencial no agrupamento de escolas do ensino público, de acordo com:  

  Área da residência do aluno, pais e/ou encarregados de educação; 

  Área da actividade profissional dos pais e/ou encarregados de educação; 

 Existência de irmãos já matriculados no ensino básico nesse estabelecimento de ensino; 

 Percurso escolar sequencial da criança. 
 

ONDE SE PODE EFECTUAR A MATRÍCULA 

Serviços Administrativos do Agrupamento 
EB Fernando Távora  

2ª a 6ª feira – 9:00h às 16:00h 

ON-LINE  

www.portaldasescolas.pt 
 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E OBRIGATÓRIA PARA MATRÍCULA 

RELATIVOS À CRIANÇA 

 ● APRESENTAÇÃO do Cartão de Cidadão, como os respectivos códigos de autenticação  

  Uma (1) fotografia, tipo passe, atualizada 

 Declaração da Seg. Social a certificar o Escalão de Abono de Família  

 Boletim individual de saúde actualizado (conferir e devolver);  

 Declaração médica (Exame Global de Saúde) em como a criança pode frequentar a escola 

  Requerimento do Encarregado de Educação a solicitar a matrícula (apenas para as crianças 
que fazem seis anos depois de 15 de setembro e pretendem frequentar o 1ºano); 

RELATIVOS AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO /PAI/MÃE (relativo a todos) 

● APRESENTAÇÃO do Cartão de Cidadão  

ou 

● Bilhete de Identidade;  ● Nº de Contribuinte;  ● Comprovativo de residência (recibo da água, luz 

ou atestado de residência) e/ou da actividade profissional dos pais ou encarregado de educação;  

● Informação sobre a situação profissão e morada do local de trabalho;  ● Informação sobre as 

habilitações académicas;  ● Nº de contactos (telemóvel, telefone, e email) 

 Boletim de candidatura ao subsídio da ASE (a fornecer pela escola, se o Enc. de Educação estiver 

interessado em pedir) 
 

Agrupamento de Escolas Fernando Távora, 14 de abril 2016 
O Diretor 

 

_____________________________ 
(José Armindo Pinto Pinheiro) 

http://www.portaldasescolas.pt/
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Inscrições para Matrículas na Educação Pré-Escolar  
 

Avisam-se os pais e encarregados de educação que o período das inscrições para o Pré-Escolar 

decorre entre 15 de abril e 15 de junho. 

Podem inscrever-se as crianças com idades compreendidas entre os 3 (três) anos e os 5 (cinco) 

anos de idade completos até 31 de dezembro de 2016.  
 

Crianças que completem 3 (três) anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, a 

matrícula é aceite, a título condicional, dando preferência às crianças mais velhas.  
 

Os pais e encarregados de educação das crianças que frequentam os Jardins-de-Infância devem 

fazer a renovação da inscrição nos serviços administrativos. 
 

LOCAL DE MATRÍCULA HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Serviços Administrativos do Agrupamento 
EB Fernando Távora 

2ª a 6ª feiras – 9:00h às 16:00h 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E OBRIGATÓRIA PARA MATRÍCULA 

RELATIVOS À CRIANÇA 

 ● APRESENTAÇÃO do Cartão de Cidadão  

ou 

● Cédula/Bilhete de Identidade;  ● Nº de Contribuinte; ● Número de Assistência Médica;   

● Número de Identificação de Segurança Social ;  ● Uma (1) fotografia, tipo passe, atualizada. 

 Declaração médica (Exame Global de Saúde) em como a criança pode frequentar o Jardim-
de-Infância; 

RELATIVOS AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO /PAI/MÃE (relativo a todos) 

● APRESENTAÇÃO do Cartão de Cidadão  

ou 

● Bilhete de Identidade;  ● Nº de Contribuinte;  ● Comprovativo de residência (recibo da água, luz 

ou atestado de residência) e/ou da actividade profissional dos pais ou encarregado de educação;  

● Informação sobre a situação profissão e morada do local de trabalho;  ● Informação sobre as 

habilitações académicas;  ● Nº de contactos (telemóvel, telefone, e email) 

 Se pretender subsídio Escolar (Almoço e prolongamento horário)  

 Boletim Auxílios Económicos (fornecido nos serviços) acompanhado da fotocópia IRS 2015 e anexos  

 Recibos de vencimento do mês de dezembro 2015. Declarações do Rendimento Anual passada pela Entidade 

Patronal  

 Comprovativo da despesa anual com a habitação 

 Comprovativo da situação de desemprego (se for o caso) 

 Declaração Segurança Social a informar o escalão do subsídio familiar a que tem direito  
 

Agrupamento de Escolas Fernando Távora, 14 de abril 2016 

O Diretor 
 

_____________________________ 
(José Armindo Pinto Pinheiro) 
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PRIORIDADES NAS MATRÍCULAS 
 

Na educação pré -escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de 
educação, para matrícula ou renovação de matrícula, são preenchidas dando-se 
prioridade, sucessivamente às crianças: 

1.ª Crianças que completem os cinco e os quatros anos de idade até dia 31 de dezembro; 

2.ª Crianças que completem os três anos de idade até dia 15 de setembro; 

3.ª Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

 

No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma de 

desempate em situação de igualdade, são observadas, sucessivamente, as seguintes 

prioridades: 

1ª - Com necessidades educativas especiais de caráter permanente, de acordo com o artigo 

19.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual; 

2ª - Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 

90/2001, de 20 de agosto; 

3ª - Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação pretendido; 

4ª - Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de educação pretendido; 

5ª - Crianças mais velhas, contando -se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, 

meses e dias; 

6ª - Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação pretendido; 

 

Na renovação de matrícula na educação pré -escolar é dada prioridade às crianças que 

frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação que pretendem frequentar, 

aplicando -se sucessivamente as prioridades definidas nos números anteriores. 
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No 1º Ciclo ensino básico, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino 
para matrícula ou renovação de matrícula são preenchidas dando-se prioridade, 
sucessivamente, aos alunos: 

1ª - Com necessidades educativas especiais de caráter permanente que exijam condições de 

acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das modalidades 

específicas de educação, conforme o previsto nos n.os 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do 

Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual; 

2ª - Com necessidades educativas especiais de caráter permanente não abrangidos pelas 

condições referidas na prioridade anterior e com currículo específico individual, 

conforme definido no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua 

redação atual; 

3ª - Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré -escolar ou o ensino 

básico no mesmo estabelecimento de educação e ou de ensino; 

4ª - Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino; 

5ª - Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de ensino; 

6ª - Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré -escolar em instituições 

particulares de solidariedade social na área de influência do estabelecimento de ensino 

ou num estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando 

preferência aos que residam comprovadamente mais próximo do estabelecimento de 

ensino escolhido; 

7ª - Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino; 

8ª - Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de 

matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de 

estudos no estabelecimento de ensino.  
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Organização dos pedidos de matrícula 

Sem prejuízo das regras estabelecidas, a direcção executiva pode aceitar as matrículas ou os 

pedidos de transferência de alunos que manifestem interesse em inscrever-se num 

estabelecimento deste agrupamento seguindo as prioridades atrás transcritas. 

A direcção executiva publicará até 5 de julho as listas dos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo que 

requereram a matrícula neste Agrupamento. 

As listas dos candidatos admitidos nos Jardins-de-infância e Escolas do 1º Ciclo serão afixadas até 

31 de julho na Sede do Agrupamento e em cada estabelecimento de ensino onde foram 

colocados. 

Sempre que, após a aplicação dos critérios de selecção referidos, se verifiquem dificuldades na 

colocação do aluno em todas as escolas da sua preferência, o pedido de matrícula aguardará 

decisão, a proferir até 31 de julho, no estabelecimento de ensino indicado em última opção. Este 

estabelecimento, em colaboração com a Direcção Regional de Educação do Norte, encontrará as 

soluções mais adequadas, tendo sempre em conta a prioridade do aluno em vagas recuperadas 

em todas as outras escolas pretendidas. 

O processo do aluno deverá permanecer no Agrupamento de origem, ao qual será solicitado pelo 

Agrupamento de colocação.  

 

 

Agrupamento de Escolas Fernando Távora, 14 de abril 2016 

 

O Director 
 

_____________________________ 
(José Armindo Pinto Pinheiro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


