
 
 

 

MATRÍCULA e Renovação de matrícula   

Ano Letivo 2022/2023 

(Despacho n.º4209-A/2022 de 11 de abril) 

 
 
Prazos de Matrículas/Renovação: 

 

Entre o dia 19 de abril e 16 de maio para a Educação pré-escolar e no 1.º ano do 1.º ciclo do 

ensino básico  

 

Entre o dia 9 e 19 de julho para os 2.º, 3.º, 4.º,5º, 6.º e 7.º anos do ensino básico 

 

 Entre o dia 17 de junho e o dia 1 de julho para os 8º e 9º ano do ensino básico e para o ensino 

secundário. 

 
De que forma: 

 

▪ Preferencialmente através do site Portal das Matrículas (portaldasmatriculas-edu.gov.pt) no serviço de 
Matrícula Eletrónica, com recurso à autenticação através do Cartão de Cidadão, Chave Móvel digital ou 
credencial de acesso ao Portal das Finanças. 
Presencialmente nos serviços administrativos, após marcação, através do nº 934577142. 

 

Documentos: 
 

▪ Autorização de Matrícula Condicional (para os alunos que completem 6 anos de idade entre 16 de setembro e 
31 de dezembro de 2022); 

▪ Ação Social Escolar (ASE) — todos os que tenham direito a beneficiar dos apoios previstos no Despacho 

n.º 8452 - A/2015, de 31 de julho, deverão fazer prova do escalão de abono de família de 2021, emitida 

pela Segurança Social. 
 

 

Do(a) aluno(a): 
▪ 1 Fotografia (a cores, tipo passe, atualizada); 

▪ Cartão de Cidadão (de acordo com o Despacho Normativo nº 6/2018); 

▪ Boletim Individual de Saúde (Vacinas) atualizado. 
 

Do Pai e da Mãe: 
▪ Cartão de Cidadão (de acordo com o Despacho Normativo nº 6/2018); 

▪ Comprovativo de residência, e declaração da entidade patronal (se a matrícula é por aproximação ao 
local de trabalho do encarregado de educação). 

▪ Contacto telefónico e email devem estar devidamente atualizados. 

 
Se o Encarregado de Educação não for um dos pais: 

▪ Comprovativo do agregado familiar validado pela Autoridade 
Tributária: https:/www.portaldasfinancas.gov.pt (Agregado Familiar); 

▪ Cartão de Cidadão (de acordo com o Despacho Normativo nº 6/2018); 

▪ Comprovativo de residência, e declaração da entidade patronal (se a matrícula é por aproximação ao 
local de trabalho do encarregado de educação). 

 

 
Perafita, 19 de abril de 2022.                            A Diretora, Prof.ª Mariana Espogeira 

 
 
 

Agrupamento de Escolas de Perafita 
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