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MATRÍCULAS 2020-2021 – PRÉ-ESCOLAR-1º CICLO 

Atendendo à atual emergência de saúde pública, este ano, excecionalmente, o período de matrícula 

decorre de 04 de maio a 30 de junho 

 

CONDIÇÔES DE ADMISSÃO 

PRÉ-ESCOLAR 

• Destinada a crianças que completem três anos de idade até 15 de setembro, ou entre essa idade e a 

idade de ingresso no 1.º ciclo do ensino básico. 

✓ Crianças que completem três anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro  

A matrícula é realizada a título condicional, sendo que a sua formalização efetiva fica 

pendente da existência de vaga nos grupos já constituídos, uma vez aplicadas as 

prioridades definidas na legislação em vigor. 

✓ Crianças que completam três anos entre 1 de janeiro de 2021 e o final do ano letivo  

A matrícula pode ser efetuada ao longo do decurso do ano letivo, desde que exista vaga. 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

• A matrícula no 1.º ano é obrigatória para as crianças que completem seis anos de idade até 15 de 

setembro. 

✓ Crianças que completem seis anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro  

Podem ingressar no 1.º ciclo do ensino básico 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 na legislação em vigor. 

Em situações excecionais previstas na lei, o membro do Governo responsável pela área da educação 

pode autorizar, a requerimento do encarregado da educação, a antecipação ou o adiamento da 

matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico. 

O requerimento referido no parágrafo anterior é apresentado no estabelecimento de educação e de 

ensino frequentado pela criança ou, se não for o caso, no estabelecimento de educação e de ensino que 

pretende frequentar, até 15 de maio do ano escolar imediatamente anterior ao pretendido para a 

antecipação ou adiamento da matrícula, acompanhado de um parecer técnico fundamentado, o qual 

integra, obrigatoriamente, uma avaliação psicopedagógica da criança. 
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COMO EFETUAR A MATRÍCULA 

• ACESSO PRIORITÁRIO 
 

A matrícula deve ser formalizada a partir de casa, mediante acesso ao PORTAL DAS MATRÍCULAS, 

uma aplicação do Ministério da Educação que permite às famílias não só realizar a primeira matrícula 

na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico, como também, se for esse o caso, o próprio 

registo de renovação de matrícula, ou pedido de transferência de escola de alunos que frequentem a 

educação pré-escolar ou os ensinos básico e secundário em estabelecimentos públicos, privados, 

IPSSs ou equiparados. 

Se é o(a) encarregado(a) de educação: 

✓ Entre em - https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home 

Mediante seu consentimento prévio, esta aplicação fornece toda a informação e 

documentação necessária à instrução do processo de matrícula | renovação de matrícula | 

transferência de escola. 

• ACESSO ALTERNATIVO 
 

Face à atual emergência de saúde pública, que implica o devido recato social, qualquer dificuldade 

deverá ser colocada telefonicamente; só em casos de impossibilidade comprovada a matrícula 

poderá ser efetuada presencialmente, com o apoio dos serviços administrativos, mediante: 

✓ Marcação prévia pelo telefone 227129939; 

✓ No dia e hora agendados, entrada na escola condicionada ao uso de máscara. 

Nestas situações, é imprescindível vir acompanhados do CC do encarregado de educação e do aluno. 

• DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

Documentos (digitalizados | fotografados, com recurso a telemóvel) a anexar no portal das 

matrículas: 

✓ Cópia do cartão cidadão do Encarregado de Educação 
✓ Cópia do cartão cidadão do Aluno  
✓ Comprovativo de morada em nome do Encarregado Educação (fatura recente água ou luz) 
✓ Foto Aluno (tipo passe) 
✓ Composição do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária 
✓ Comprovativo de Abono Família (Segurança Social) só para efeitos de seriação 
✓ Morada Completa do Encarregado de Educação 
✓ Contacto telefónico do Encarregado Educação 
✓ Habilitações Literárias do Encarregado Educação 

• NOTA FINAL 

Os serviços administrativos apenas prestam apoio a famílias que residam na Madalena ou cujos 

filhos, tenham frequentado algum dos Jardins de Infância do agrupamento. 

O Diretor 
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