
 

MATRÍCULAS 2022/ 2023 

AVISO 

Avisam-se todos os interessados que estão abertas - até ao próximo dia 16 de maio - as matrículas e as 

renovações de matrícula para educação pré-escolar e para o 1º ano do 1º ciclo do ensino básico.  

A matrícula é, preferencialmente, eletrónica no sítio do Portal das Matrículas 

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 três anos de idade até 15 

de setembro ou entre essa idade e a idade de ingresso no 1º ciclo do ensino básico. Podem também 

efetuar a matrícula as crianças que completem três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 

dezembro, sendo, neste caso, aceite a matrícula, a título condicional, dependendo a sua aceitação 

definitiva da existência de vaga nos grupos já constituídos. 

A matrícula no 1º ano do 1º ciclo é obrigatória em relação às crianças que completem seis anos de idade 

até 15 de setembro. É admitida a antecipação da primeira matrícula (condicional) em relação a todos 

aqueles que completem seis 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 1º Ano do 1º ciclo 

• Cartão de Cidadão (da criança e do 

encarregado de educação) 

• Boletim de Vacinas 

• Cartão de Cidadão (da criança e do 

encarregado de educação) 

• Boletim de Vacinas 

Caso não possa ou não saiba utilizar a Plataforma de Matrículas, deve contactar os Serviços 

Administrativos, através do número de telefone 232 620 110. 

Os alunos do 1º ano podem, se assim entenderem, inscrever-se nas atividades de enriquecimento 

curricular que se desenvolvem, predominantemente, depois do período letivo. As atividades são nas 

áreas da Expressão Artística e da Expressão Física. 

É também necessário preencher a Ficha de Transporte (para os alunos que o utilizam). 

Escolas de Mangualde, 19 de abril de 2022 

O Diretor 
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