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MATRÍCULAS – informação.1  

ANO LETIVO 2020/2021 

 

EDUCAÇÃO PRÉ- ESCOLAR E 1.º 

ANO DO 1.º CICLO ENSINO BÁSICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

O DIRETOR 

 

         (António José Bragança) 

O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet na aplicação disponível no 

PORTAL DAS MATRÍCULAS - https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt com recurso à 

autenticação através das credenciais de acesso do Cartão de Cidadão, Portal das Finanças ou 

Chave Móvel Digital. Não sendo possível, e enquanto não iniciarmos as matrículas 

presencialmente, o pedido de matrícula pode ser feito por telefone para a secretaria da escola 

sede de agrupamento – Escola Básica e Secundária Dr. Machado de Matos (Trofa – Pombeiro de 

Ribavizela). Telefone 255 340 310. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ATO DE MATRÍCULA  
 

 Cartão de Cidadão do(a) aluno(a) e do Encarregado de Educação;  

 Cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde do(a) aluno(a); 

 N.º de Identificação da Segurança Social do(a) aluno(a) – NISS;  

 Número de contribuinte do(a) aluno(a) – NIF;  

 Boletim de Vacinas atualizado para verificação;  

 Dados do Agregado familiar validado pela Autoridade Tributária (portal das Finanças);  

 Declaração da Segurança Social - escalão de abono de família; 

 Comprovativo de local de trabalho do E.E. caso o(a) aluno(a) não resida na área de influência do   
Estabelecimento de Ensino;  

 1 Fotografia tipo passe;  

 NIF do encarregado/a de educação. 

OUTRAS INFORMAÇÕES  
 Caso o aluno ainda não seja detentor do Cartão de Cidadão deverão fazer constar os dados 
referentes ao pai, mãe ou encarregado de educação (para tal são necessários os Cartões de Cidadão e 
respetivos códigos PIN.  

 Se o encarregado de educação não é o pai ou a mãe devem ser preenchidos os modelos: Anexo A-
Declaração de delegação de competências para exercício da função de encarregado de educação e 
Anexo A-1 – Compromisso de honra. Se necessário, estes documentos podem ser fornecidos no ato da 
inscrição.  

04 DE MAIO A 30 DE JUNHO 
de 2.ª a 6.ª feira . das 10:00H às 16:00H 

POR TELEFONE - SECRETARIA DO AGRUPAMENTO 


