
 

 

AVISO 
Matrículas 2019/2020 

Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo (1º ano) 
 

 Avisam-se todos os Encarregados de Educação que o prazo para a realização de matrículas 
para as crianças que ingressem no Ensino Pré-Escolar e 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, decorre 

de 15 de abril a 15 de junho. 
 

 Os Encarregados de Educação poderão efetuar a matrícula: 

(1) acedendo a https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt 

(2) presencialmente, nos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas de Mira. 

Documentos necessários para efetivar a matrícula: 

 da criança 
- cartão de cidadão*; 

- 2 fotografias tipo passe (registar o nome do aluno no verso); 

- boletim individual de saúde atualizado (para confirmação das vacinas); 

- cópia do cartão de subsistema de saúde, se aplicável (ADSE, SAMS, ADMG, …); 

- fotocópia da declaração do abono de família (se for beneficiário do 1º ou 2º escalão). 

 do encarregado de educação 
- cartão de cidadão*; 

- comprovativo da morada completa do encarregado de educação (Portal das Finanças ou 

declaração da Junta de Freguesia); 

- declaração comprovativa do local de trabalho (apenas quando pretender que o seu educando 

frequente uma escola fora da área de influência da sua residência); 

- declaração médica (nas situações em que a criança apresente algum problema de saúde). 

 dos pais 
- cartão de cidadão*; 

- declaração, sob compromisso de honra, no caso de pretender delegar a função de Encarregado 

de Educação numa outra pessoa. Esta declaração deverá ser acompanhada por comprovativo da 

composição do agregado familiar do aluno, validado pela Autoridade Tributária; 

- 1 cópias da ata de regulação do poder paternal, se aplicável. 
 

* No caso de não possuir cartão cidadão, deverá apresentar bilhete de identidade, passaporte ou 
título de residência e número de identificação fiscal (NIF), número de assistência médica e número 
de segurança social. 
 

Nota: EMRC – disciplina de frequência facultativa cujo horário poderá decorrer após as 17h00. 
 

O Diretor 
Fernando Rovira 


