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PROCESSO DE MATRÍCULA NO ANO 2020/2021 

PASSO A PASSO 

  

 

RENOVAÇÃO 
 

4 de maio e 30 de junho de 2020 

 

COMO E ONDE DEVO MATRICULAR O/A MEU/MINHA EDUCANDO/A NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR OU NO 1.º 

ANO DE ESCOLARIDADE? 

A matrícula é apresentada online no Portal das Matrículas (portal das matrículas.edu.gov.pt) com recurso à 

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

 

1. DADOS PESSOAIS DO ALUNO 

DADOS PESSOAIS DO 

ALUNO 

 

➢ Nome do aluno 

➢ Data de nascimento 

➢ Tipo documento: cartão 

cidadão / Bilhete 

Identidade / Cédula 

pessoal 

➢ Número do documento: 

número do cartão 

cidadão / Bilhete 

Identidade / Cédula 

pessoal 

➢ Data de validade do 

cartão cidadão: 

dia/mês/ano 

➢ Sexo: Masculino / 

feminino 

➢ País de nascimento: 

onde nasceu 

➢ Nacionalidade: 

Portuguesa ou outra 

 

MORADA DE RESIDÊNCIA 

➢ Morada: 

➢ Código Postal: 5430 – 

xxx 

➢ País: Portugal 

 

OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

➢ Número de identificação de segurança social: 

xxxxxxxxxxx 

➢ Número de Identificação Fiscal: xxx xxx xxx 

➢ Número de Utente SNS: 

➢ Outro sistema de saúde: exª ADSE, SAD, ADMG, 

SAMS, Etc... 

 

CONTACTOS 

Email: xxxxxx@cccccc.pt 

2º Email: xxxxxx@cccccc.pt 

Número de telefone: 278 xxx xxx 

Número de telemóvel: 9x xxxxxxx 

 

SITUAÇÃO DO ANO ANTERIOR (Qual o 

estabelecimento de ensino frequentado no ano 

anterior) 

 

Nº de anos que frequentou:  

 

Outros:  

 

 

Escalão de Abono 

de família: Exª: 

1ºesc, 2º, 3º, 4º, 

etc... 

Tem as vacinas em 

dia? Sim ou Não 

 

Tem computador 

em casa? Sim ou 

Não 

 

Tem internet em 

casa? Sim ou Não 

 

Tem título de 

transporte 

escolar? Sim ou 

Não 

 

Tem necessidades 

específicas? Sim ou 

Não 
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2. DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

DADOS PESSOAIS 

 

➢ Nome: 

➢ Data de nascimento: 

➢ Relação de parentesco: Pai/Mãe/avó/avô/tia, etc... 

➢ Caracterização do Encarregado de Educação: o pai ou a mãe que, por acordo ou presumido entre ambos, 

é indicado para exercer essas funções, presumindo-se ainda, até que qualquer indicação em contrário… 

➢ Tipo documento: cartão cidadão / Bilhete Identidade / Cédula pesssoal 

➢ Número do documento: número do cartão cidadão / Bilhete Identidade / Cédula pesssoal 

➢ País de nascimento: onde nasceu 

➢ Nacionalidade: Portuguesa ou outra 

MORADA DE RESIDÊNCIA 

Morada: 

Código Postal: 5430 – xxx 

MORADA DEPROFISSIONAL 

Morada: 

Código Postal: 5430 – xxx 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

Formação Académica: 

Básico/Secundário/Ensino Superior 

Situação de emprego: trabalhador 

independente/ por conta outrem, etc.... 

Profissão: agricultor, bombeiro, polícia, etc... 

Categoria profissional: 

CONTACTOS 

Email: 

Segundo email:------ 

Nº telefone:--------  Nº telemóvel:------- 

Nº telefone de emprego: ------- 

 

 

3. COMPROVATIVOS INCLUÍDOS 

Os documentos devem ser carregados/anexados em cada campo solicitado 

TIPO DE DOCUMENTO ENTREGUE/VALIDADO? 

Comprovativo de morada de residência Sim/Não – caso não seja preenchido com o Cartão de cidadão 

Comprovativo de local de trabalho Sim/Não 

Comprovativo de abono de família Deve dar consentimento ou não à segurança social para 

interconexão com o portal das matrículas 

Comprovativo de constituição do agregado 

familiar 

Sim/Não - validado pela Autoridade Tributária 

Comprovativo de Necessidades Específicas Sim/Não 

Comprovativo de Itinerante Sim/Não - caso o/a educando/a pretenda frequentar a 

escolaridade em regime de itinerância 

Comprovativo de Habilitações Sim/Não 

Declaração de Vaga Sim/Não - para o caso do/as educando/as que pretendem 

frequentar a escolaridade no ensino artístico especializado em 

quaisquer dos seus regimes de frequência (integrado, 

supletivo, articulado); 
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PASSO A PASSO 

  

 

4. ESCOLAS (ESCOLHER AS 5 ESCOLAS POR ORDEM DE PREFERÊNCIA) 

 

Selecionar as escolas 

 

O Encarregado de Educação assume inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas bem 

como dos documentos apresentados, dos quais depende a operacionalização das prioridades na matrícula, 

conforme estabelecido nas normas aplicáveis. 
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PROCESSO DE MATRÍCULA NO ANO 2020/2021 

PASSO A PASSO 

  

 

MATRÍCULAS ELCTRÓNICAS - 1ª VEZ 
 

PRÉ-ESCOLAR E 1º ANO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

4 de maio a 30 de junho de 2020 

Informações gerais 

De acordo com a legislação em vigor: Despacho normativo nº 5/2020, de 21 de 

Abril 

 

Destinatários da matrícula 

 

Pré-Escolar 1º Ciclo: 

- crianças de 4 e 5 anos que ainda não estejam 

matriculadas; 

- crianças que completem 3 anos de idade até 15 de 

setembro; 

- crianças que completem 3 anos de idade entre 16 

de setembro e 31 de dezembro, a título condicional, 

dependendo a sua aceitação definitiva da existência 

de vaga nas turmas já constituídas. 

- com matrícula obrigatória, crianças que 

completem 6 anos de idade até 15 de Setembro; 

- com matrícula a título condicional e facultativo, 

crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 

de setembro e 31 de dezembro, se tal for requerido 

pelo encarregado de educação em impresso próprio, 

dependendo a sua aceitação definitiva da existência 

de vaga nas turmas já constituídas. 

Apresentação do pedido de matrícula 

O pedido de matrícula deve ser apresentado: 

✓ Preferencialmente via internet, na aplicação informática disponível no Portal das 

Matrículas (portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com recurso à autenticação através de 

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

Finanças; (ponto 1 do art. 11º do Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 deabril) 

✓ Não sendo possível efetuar a matrícula pela via digital: 

o Ligue para o número 278 717 163 e efetue marcação de dia e hora para 

atendimento presencial, nos serviços administrativos da escola sede (Escola 

Secundária de Valpaços);  

o As matrículas presenciais realizam-se na escola sede deste agrupamento de escolas, às  2ª, 4ª e 6ª 

feiras no período das 9h30 às 12h30. 

o Só serão aceites matrículas mediante a apresentação de todos os documentos necessários. 
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PROCESSO DE MATRÍCULA NO ANO 2020/2021 

PASSO A PASSO 

  

 

Documentação necessária 

 

Documentos do aluno(a): 

 Original do documento de identificação (Cartão de Cidadão); 

 Fotocópia de cartão de subsistema de saúde diferente da Segurança Social e/ou seguro de saúde 

complementar do aluno; 

 As crianças estrangeiras têm que apresentar título de residência ou passaporte + NIF+ N.º da Seg. Social + 

Cartão de Utente; 

 Original e fotocópia do Boletim de Vacinas devidamente atualizado; 

 Declaração médica passada por pediatra ou pelo Centro de Saúde (pode ser pedida via email ou telefone): 

- 1º Ciclo: onde conste que tem a vacinação atualizada; 

- Pré-Escolar: onde conste que tem a vacinação atualizada e não tem doenças infetocontagiosas. 

 2 Fotografias atualizadas tipo passe (com o nome no verso). 

 

Documentos dos Pais/Encarregado de Educação: 

 Original do documento de identificação (Cartão de Cidadão) do pai, mãe e encarregado de educação; 

 Original e fotocópia do documento comprovativo de regulação das responsabilidades parentais, no caso de 

pais separados; 

 Original e fotocópia da Declaração de Escalão do Abono de Família referente ao ano de 2020 emitida pela 

Segurança Social; 

 Comprovativo de morada: 

- Residência: Fotocópia de documento comprovativo em nome do encarregado de educação (recibo 

da água, 

 luz, telefone, nota de liquidação de IRS ou atestado de residência); 

- Local de trabalho: Declaração da entidade patronal do Encarregado de Educação; 

 Declaração da entidade patronal do Encarregado de Educação com indicação do horário de trabalho (caso 

pretenda requerer Atividades de Animação e Apoio à Família (Acolhimento, Almoço e/ou Prolongamento 

de horário) no Pré-escolar. 

 

Na situação excecional do Encarregado de Educação não ser um dos pais do menor, é obrigatória entrega de: 

• Declaração de delegação de poderes, assinada pelo represente legal do menor; 

• Comprovativo de composição do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária. 

 

 

Documentos disponibilizados pelos serviços administrativos da escola 

Para além dos documentos indicados são ainda de preenchimento pelo Encarregado de Educação os seguintes 

(também disponíveis para download na página eletrónica da escola): 

 Ficha de dados do aluno (registo biográfico) 

 Declaração de responsabilização pela frequência e assiduidade da criança – Pré-escolar 

 Ficha de Inscrição nas Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) – Pré-escolar. 

 Requerimento para autorização de matrícula para crianças que completem 6 anos de idade entre 16 

de setembro e 31 de dezembro – 1ºCiclo; 

 Ficha de inscrição nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) – 1ºCiclo. 
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Nota: Para pedidos de matrícula efetuados pela via eletrónica, todos os documentos de matrícula, incluindo os 

fornecidos pela secretaria e disponíveis para download no nosso site: www.aevalpacos.pt,devem ser digitalizados e 

enviados como anexo para o e-mail exames@aev.pt, até ao final do período de matrícula (30 de junho). 

Atenção: 

 

Se pretender auxílios económicos– Ação Social Escola deverá solicitar no ato da matrícula o preenchimento 

do respetivo requerimento (facultativo - só para quem tem 1º ou 2º escalão de abono de família, relativo ao ano 

de 2020) 

Documentos necessários: 

 Original e fotocópia da Declaração de Escalão do Abono de Família referente ao ano de 2020 emitida 

pela Segurança Social. 

 Requerimento para auxílios económicos – Ação Social Escolar. 

 

Para mais informações sobre os procedimentos de matrícula consulte a página eletrónica do agrupamento em 

www.aevalpacos.pt, no separador matrículas 2020/2021. 

 

 

 

 

 

Valpaços, 14 de maio de 2020 

 

 

 

A Diretora do AEV 

 

Alexandra Cristina Pinto Doutel 
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