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- O registo de matrículas na educação Pré-escolar e 1º Ano do ensino básico 

decorre de 15 de Abril a 24 de junho. 

 

- Informação necessária para os Pais/Encarregados de Educação matricular os seus 
educandos: 

 As matrículas podem ser feitas online, no site do portal das escolas, ou presencialmente na 

secretaria da Escola EB23 Abel Salazar, sede deste agrupamento. 

 Despacho normativo n.º 7-B/2015 de 7 de maio. (normas para a realização de matrículas de 

crianças e jovens nos ensinos pré-escolar, básico e secundário) 
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MATRÍCULAS - 2018/2019 
 

Pré-Escolar e 1º ano do Ensino Básico 
 

De 15 de abril a 24 de junho 2018 
 
Documentos necessários:  
 

 1 Fotografia; 

 Apresentar Cartão de Cidadão do Aluno para o 1º ano;  
 No Pré-Escolar,  caso o aluno não tenha Cartão de Cidadão,  deve apresentar  Assento de Nascimento ou 

Bilhete de Identidade, Número de Contribuinte (NIF), Número de Identificação da Segurança Social (NISS) 
e Cartão/Folha com o Número de Utente de Saúde.  

 Atestado Médico, só para o 1º Ciclo; 

 Boletim de Vacinas atualizado (cópia da capa do boletim e de todas as folhas); 

 Apresentar documento de identificação, Cartão de Cidadão ou outro, do Encarregado de Educação, do pai 
e da mãe.  

 NIB do Encarregado de Educação; 

 Comprovativo de residência do Encarregado de Educação, com morada completa (fatura da luz ou água).  

 Comprovativo de local de trabalho do Encarregado de Educação; 

 Declaração do Poder Paternal, no caso de pais separados; 

 Boletim de candidatura a subsídio escolar, (formulário a levantar no agrupamento) facultativo, a apresentar 
até 31 de maio de 2018; 

 Declaração de abono de família de 2018; 

 Declaração do Centro de Emprego actualizada, em situação de desemprego dos pais. 

 Normas de Seguro escolar, (levantar no agrupamento); 
 

 

Renovação de Matrícula – Pré-Escolar 2018/19 

Para efetuar Renovação da Matrícula para o próximo ano lectivo, o Encarregado de Educação deve dirigir-
se ao Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar, para assinar a Renovação da Matrícula, 
actualização de dados e apresentar os seguintes documentos: 

 Declaração de Abono 2018; 

 Declaração do Poder Paternal, no caso de pais separados; 

 Apresentar  C.Cidadão / BI , NIF e NIB do Encarregado de Educação, se estiver em falta; 

 Preencher formulário Normas de Seguro Escolar; 

 Preencher formulário de Candidatura a Subsídio – Facultativo – a apresentar até 31 de maio 2018. 
 Requerimento de prolongamento (levantar no agrupamento),  se pretender alteração 

 


