Agrupamento de Escolas Eng. Fernando Pinto de Oliveira

AVISO DE ABERTURA ANO LETIVO 2022/23
MATRÍCULAS - Pré-escolar/1º CICLO
De acordo com o Despacho Normativo n.º 4209 de 11 de abril que procede à alteração do Despacho Normativo n.º
6/2018, de 12 de abril, com a redação dada pelo Despacho Normativo nº 5/2020 de 21 de abril, e10-B/2021 de 12 de
abril, que estabelece os procedimentos de matrícula e respetiva renovação e as normas a observar na distribuição de
crianças e alunos.

O Período normal de matrícula é fixado entre o dia 19 de abril e o dia 16 de maio
Encontram-se abertas as matrículas na educação pré-escolar e no 1ºano do 1º Ciclo do Ensino Básico para
as Escolas: EB da Amorosa/JI Monte Espinho, EB de Corpo Santo, EB de Nogueira Pinto, EB da Praia,
EB da Viscondessa e EB Engº Fernando Pinto de Oliveira .

Destinatários:
Pré-escolar



Crianças com idades compreendidas entre os 3 anos de idade (completados até 15 de setembro de 2022) e a
idade de ingresso no 1º CEB;
Crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2022, a pedido do/a
encarregado/a de educação, com matrícula condicional, sujeita à existência de vaga.

1º Ciclo



Crianças que completem 6 anos de idade até 15 de setembro de 2022;
Crianças que completem 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2022, a pedido do/a
encarregado/a de educação, com matrícula condicional, sujeita à existência de vaga.

Onde efetuar a matrícula
A matrícula deve ser realizada, preferencialmente, na Aplicação Portal das Matrículas
(portaldasmatrículas.edu.gov.pt), esta aplicação permite-lhe, mediante consentimento prévio, fornecer toda a
informação e documentação necessária à instrução do processo de matrícula.
Para utilizar este serviço o Encarregado de Educação pode recorrer a uma das seguintes formas de
autenticação:
-

Credenciais de acesso ao Portal das Finanças

- Cartão de Cidadão - Para a autenticação com recurso ao Cartão de Cidadão é necessário o Cartão de Cidadão
e o respetivo PIN de autenticação, um leitor de cartões ligado a um computador com acesso à Internet e ter
instalado no computador o plugin Autenticação.Gov (disponível
em: https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx)
-

Chave Móvel Digital - Para a autenticação com recurso à Chave Móvel Digital é necessário que previamente
tenha sido efetuado um pedido de Chave. Poderá consultar a informação referente ao pedido de Chave Móvel
Digital e ao processo de autenticação em https://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital

Documentos necessários
• Foto atualizada do aluno/a;
• Boletim individual de saúde atualizado;
• Cartões de Cidadão: do aluno e do encarregado de educação;
• Comprovativo de residência, morada fiscal ou declaração da entidade patronal se a matrícula é por aproximação
ao local de trabalho do/a encarregado/a educação;

• Comprovativo do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária, disponível no portal das finanças.Apenas
nos casos em que o/a encarregado/a de educação não seja o pai ou a mãe;

• Declaração da Segurança Social, do ano de 2020, na qual conste o escalão de abono de família;
• Documento de Regulação do Poder Paternal, no caso de pais separados.
Nota: poderão ser dispensados os documentos cujos dados possam ser obtidos diretamente pela aplicação.

Outros Documentos (disponíveis no moodle do Agrupamento )
• Requerimento de matrícula para as crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de
dezembro de 2022.

• Requerimento de matrícula para as crianças que completem 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de
dezembro de 2022.

Leça da Palmeira, 18 de abril de 2022

