AVISO
Avisam-se todos os interessados que estão abertas - até ao dia 30 de Junho p.f. - as matrículas e as
renovações de matrícula para educação pré-escolar e para o 1º ano de escolaridade.
A

matrícula

é,

preferencialmente,

eletrónica

no

site

do

portal

das

escolas

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através do cartão de cidadão,
chave móvel digital ou das credenciais de acesso ao portal das finanças.
A matrícula na educação pré-escolar destina-se às crianças que completem 3 anos de idade até 15 de
setembro, ou entre essa idade e a idade de ingresso no 1º ciclo do ensino básico. Pode também efetuar a
matrícula a criança que complete três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. É aceite, a
título condicional, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga.
A matrícula no 1º ano de escolaridade é obrigatória em relação às crianças que completam 6 anos de
idade até 15 de Setembro.
É admitida a antecipação da primeira matrícula (condicional) em relação a todos aqueles que completem
6 anos de idade de 15 de Setembro a 31 de Dezembro do ano que inicia o ano letivo.
São necessários os seguintes documentos para o preenchimento:
Educação Pré-escolar







Número de identificação fiscal (NIF) da
criança, no caso de o terem atribuído, e do
encarregado de educação.
Número de identificação da Segurança Social
(NISS) das crianças beneficiárias de abono
de família.
N.º de Utente de Saúde/Beneficiário (SNS)
Nº de cartão de utente de saúde/Subsistema
de Saúde/seguradora, se aplicável.

1º Ano


Número de identificação fiscal (NIF) do aluno
e do encarregado de educação.




N.º Identificação da Segurança Social (NISS)
dos alunos beneficiários de abono de família.
N.º de e Utente de Saúde/Beneficiário (SNS)



Nº de cartão de utente de saúde/Subsistema
de Saúde/seguradora, se aplicável.

A enviar /entregar para (na) a Escola


.

Declaração de consentimento, no caso de
serem os serviços escolares a proceder ao 
registo eletrónico da matrícula ou renovação.


Boletim de Inscrição no serviço de almoço,
extensão de horário e transporte.
1 Fotografia.
Declaração de consentimento, no caso de
serem os serviços escolares a proceder ao
registo eletrónico da matrícula ou renovação.

A documentação a enviar para o agrupamento de Escolas deve ser feito para o seguinte mail:
paula.angelo@esfa.pt

Se a entrega for presencial, deve ser feita marcação através do telefone: 232620110. Este número serve
também para tirar dúvidas no preenchimento na plataforma.
Caso não possa ou não saiba utilizar a plataforma de matrículas, deve contactar os serviços
administrativos através do mesmo número de telefone, Não esquecer, neste caso, de enviar/entregar a
declaração de consentimentos devidamente preenchida.
Os alunos do 1º ano podem, querendo, inscrever nas atividades de enriquecimento curricular que se
desenvolvem, predominantemente, depois do dia letivo. As atividades são as seguintes: Expressão
Plástica e Expressão Físico Desportiva.

Escolas de Mangualde, aos 4 de maio de 2020
O Subdiretor

Fernando António Rodrigues Espinha

