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➢ Apresentação do Pedido 
• O pedido de matrícula é apresentado via Internet na aplicação Portal das Matrículas 

(portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com o recurso a uma das seguintes formas de autenticação:  

• cartão de cidadão, chave móvel digital ou 

• credenciais de acesso ao Portal das Finanças  

• Em situações muito excecionais, de total falta de acesso a estes equipamentos, o pedido 

poderá ser apresentado presencialmente, nos serviços administrativos da Escola Básica de 

Vale Rosal, de 2ª a 6ª feira, entre as 9.30 e as 12.30 horas, sempre sob marcação prévia, 

através do email: secretariavr@ae-danielsampaio.pt, e apenas a partir de dia 11 de maio. 

O Encarregado de Educação terá sempre de se fazer acompanhar da documentação necessária 

e da senha de acesso ao Portal das Finanças. 

• No ato de matrícula, o encarregado de educação indica, por ordem de preferência, cinco 

estabelecimentos de educação ou de ensino, cuja escolha de frequência é a pretendida; 

 

➢ Documentação Necessária 

No ato da matrícula é obrigatório fazer o upload dos documentos que comprovem o local de 

residência do encarregado de educação, ASE, ou demais situações, que queiram considerar nas 

prioridades previstas na lei, de acordo com o estabelecido no despacho acima referido. A 

inexistência dos documentos poderá levar a escola a não considerar relevante as prioridades 

apresentadas. 

• No ato de matrícula, os estabelecimentos de educação e de ensino recolhem: 

• Relativamente às crianças 

o  o número de identificação fiscal (NIF) de todas as crianças e alunos, no caso de o 

terem atribuído,  

o os dados relativos à composição do agregado familiar por último validados pela 

Autoridade Tributária,  

o o número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS), 

o o número de cartão de utente de saúde/ beneficiário, a identificação da entidade 

e o número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável,  
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o o número de identificação da segurança social (NISS) das crianças e alunos 

beneficiários da prestação social de abono de família que seja pago pela segurança 

social. 

• Relativamente aos encarregados de educação 

o identificação do encarregado de educação, nomeadamente tipo e número de 

documento de identificação,  

o número de identificação fiscal (NIF), no caso de o terem atribuído,  

o contactos,  

o morada,  

o data de nascimento 

o habilitações.  

 

➢ Calendário 

Início: 4 de maio 

Final: 15 de junho 

As matrículas recebidas após 15 de junho ficam sujeitas a seriação em momento posterior. 

Divulgação das listas de crianças e alunos que requereram ou a quem foi renovada a 

matrícula 

6 de julho - listas de crianças e alunos que requereram matrícula naquele estabelecimento de 

educação e de ensino em 1.ª preferência ou a quem foi renovada a matrícula 

16 de julho - listas dos alunos admitidos 

 

➢ Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula na educação pré -

escolar 

1 — Na educação pré -escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação, para 

matrícula ou renovação de matrícula, são preenchidas de acordo com as seguintes prioridades: 

1.ª Crianças que completem os cinco e os quatro anos de idade até dia 31 de 

dezembro,sucessivamente pela ordem indicada; 

2.ª Crianças que completem os três anos de idade até 15 de setembro; 

3.ª Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

2 — No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma de 

desempate em situação de igualdade, são observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades: 

1.ª Crianças com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos artigos 

27.ºe 36.º do Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na redação conferida pela Lei n.º 

116/2019, de 13 de setembro;N.º 78 21 de abril de 2020 Pág. 94 Diário da República, 2.ª 

série PARTE C 



2.ª Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 

90/2001, de 20 de agosto, na redação conferida pela Lei n.º 60/2017, de 1 de agosto; 

3.ª Crianças com irmãos ou com outras crianças e jovens, que comprovadamente pertençam 

ao mesmo agregado familiar, a frequentar o estabelecimento de educação e de ensino 

pretendido, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 2.º; 

4.ª Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino 

pretendido; 

5.ª Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua 

atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 

educação e de ensino pretendido; 

6.ª Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

7.ª Crianças mais velhas, contando -se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses 

e dias; 

8.ª Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino 

pretendido; 

9.ª Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do 

estabelecimento de educação e de ensino. 

3 — Na renovação de matrícula na educação pré -escolar é dada prioridade às crianças que 

frequentaram no ano anterior o estabelecimento de educação e de ensino que pretendem 

frequentar, aplicando -se sucessivamente as prioridades definidas nos números anteriores. 

 


