
 

  

 

De acordo com a legislação em vigor (Despacho n.º6/2018), de 17 e abril, o período de matrículas para a Educação 

Pré-Escolar e 1º Ano do Ensino Básico decorre de 15 de Abril a 15 de Junho de 2019. 

O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet, na aplicação informática disponível no Portal 

das Escolas em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso a autenticação através do Cartão de 

Cidadão, ou não sendo possível, pode ser apresentado de modo presencial, na secretaria da Escola Secundária da 

Marquesa de Alorna, das 9:30h às 16:30h.  

 

INSCRIÇÕES PARA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 

Jardins de Infância – AAAF, Atividades de Animação e Apoio à Família, que abrange os períodos antes e após as 

atividades educativas e almoço. 

 Manhã antes das atividades letivas das 07:30 às 9:00. 

 Almoço das 12:00 às 13:30.  

 Prolongamento de horário das 15:30/19:00. 

 

1.º Ciclo – AEC, Atividades de Enriquecimento Curricular, das 16:30 às 17:30. 

        CAF, Componente de Apoio à Família, das 17:30 às 19:00. 

 
DOCUMENTOS A APRESENTAR  
 

▪ 1 Fotografia. 

▪ Cartão de Cidadão do aluno.  

▪ Boletim Individual de Saúde atualizado (vacinas) (fotocópia). 

▪ N.º do subsistema de saúde, quando aplicável. 

▪ Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação. 

▪ Número de Identificação Fiscal, NIF, do Encarregado e Educação. 

▪ Documento Comprovativo da Residência ou da Atividade Profissional do EE. 

▪ Documento comprovativo da composição do agregado familiar, validado pela Autoridade 
Tributária. 
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▪ Número de identificação da Segurança Social (NISS) das crianças e alunos  beneficiários de 

prestação social de abono de família que seja paga pela segurança social. 

 

Quem pode matricular-se no Pré-Escolar:  

➢ Crianças que completem 5 e 4 anos até 31 de dezembro. 

➢ Crianças que completem 3 anos de idade até de 15 de setembro. 

➢ Crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

 

Quem pode matricular-se no 1.°ano  do 1. ° Ciclo do Ensino Básico: 

➢ Crianças que completem 6 anos de idade até 15 de setembro (matrícula obrigatória). 

➢ Crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, matrícula 

a título condicional e facultativo, se tal for requerido pelo encarregado de educação, 

dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas, depois 

de aplicadas as prioridades definidas no n.º 1 do artigo 11.°do  referido despacho normativo. 

 


