
 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATRÍCULAS - Pré-Escolar  
  
  

Documentação a apresentar: 
 

a) do aluno: 

 cartão de cidadão  

 boletim de vacinas (original e uma fotocópia); 

 1 fotografia ( tipo passe, com nome no verso); 
 

b) do Enc. de educação: 

 cartão de cidadão ( com código da morada) ou outro documento de identificação e NIF; 

 caso não forneça o código de autenticação da morada tem de entregar comprovativo da 
morada (original e 1 fotocópia: nota de liquidação de IRS ou contrato de arrendamento ou 
recibo da água, eletricidade, renda da casa referentes a março). 
Os atestados de residência só são aceites no caso de cidadãos estrangeiros. 

 ou declaração da entidade patronal a confirmar o local de trabalho ; 

 No caso do Enc. de Educação não ser um dos progenitores tem de entregar 
obrigatoriamente os documentos de identificação do pai e da mãe do aluno. 

 
c) outros documentos: 

 boletim de matrícula (fornecido pela escola). 

 outros documentos considerados relevantes, tais como relatórios médicos ou de outros 
técnicos especializados; 

 
Se o aluno não possuir cartão de cidadão, tem que obrigatoriamente entregar: 
 

 Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal ou Passaporte ou Título de residência (original e 
uma fotocópia); 

 Cartão de utente do Ministério da Saúde (original e 1 fotocópia);  

 Declaração da Segurança Social que indique o NISS do aluno (original e uma fotocópia); 

 NIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Linda-a-Velha, 10 de abril de 2014 
 
         A Diretora 

           Rosa Costa 
 

 

Nota Informativa: 

 Não são aceites matrículas com documentos em falta. 

 É obrigatória a apresentação dos originais dos documentos. 

 A matrícula de crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 
dezembro de 2014 é aceite a título condicional, dependendo a sua aceitação definitiva 
da existência de vaga. 

 A lista dos alunos que requereram a matrícula é publicitada em 4 de Julho de 2014. 

 A lista dos alunos admitidos é publicitada em 29 de julho de 2014. 
 
Legislação aplicável: Despacho n.º 5048-B/2013 de 12 de abril 
 

 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Agrupamento de Escolas de Santa Catarina – 172 376 

Sede: Escola Básica e Secundária Amélia Rey Colaço 

JI José Martins - JI Roberto Ivens - EB1 Armando Guerreiro - EB1 D. Pedro V – EB João Gonçalves Zarco 

 


