
Documentos Necessários para a Matrícula  

• Boletim de Matrícula, fornecido pela secretaria do Agrupamento de Escolas 

Alto dos Moinhos (no qual devem ser indicadas até 5 Escolas Básicas), devida-

mente preenchido. 

• 2 Fotografias tipo passe 

• Boletim de Vacinas atualizado (não são necessárias fotocópias) 

• Declaração Médica em como foi feito o Exame Global de Saúde 

• Fotocópia do Comprovativo de Residência (conta da água, da luz… ou atesta-

do passado pela Junta de Freguesia no nome do encarregado de educação) ou 

Declaração da Entidade Patronal 

• Em caso de existência de Acordo/Sentença de Regulação de Responsabilida-

des Parentais, fotocópia do documento, sobre o qual se garante o dever de 

sigilo nos termos da legislação aplicável. 

• Para as crianças com Necessidades Educativas Especiais (que não frequentam 

os Jardins de Infância deste Agrupamento) deverá ser entregue relatório médi-

co. 

• Cópia da Declaração de Abono de Família referente ao ano 2018 para os alu-

nos que estão abrangidos pelo escalão 1 ou 2 do Abono de Família. 

• Comprovativo da validação do agregado familiar pela Autoridade Tributária. 

 

Local: 
Escola Básica do Alto dos Moinhos 

 

Secretaria 

 
Rua Alto dos Moinhos 

Terrugem 

 

21 960 8920 

 

Início: 15 de abril de 2018 

 

Termo: 15 de junho 2018 

 

Horário: 

A lista dos candidatos admitidos no 

1º ano, será afixada na Escola Básica 

do Alto dos Moinhos no dia: 

          20 de julho de 2018 

 

 

 

Informações 
A matrícula é obrigatória para as crianças que completem os 6 anos até 

15 de setembro de 2018. 

 

As crianças que completam os 6 anos entre 16 de setembro e 31 de de-

zembro podem ser matriculadas, dependendo a sua aceitação definitiva da 

existência de vaga . 

Despacho  Normativo nº 6/2018 de 12 de abril 

Matrículas – 1º ano de Escolaridade 
Ano Letivo 2018/2019 

“O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet 

(…) no Portal das Escolas [www.portaldasescolas.pt], com o recurso à 

autenticação através do cartão de cidadão.” 

 “Não sendo possível (…), o pedido de matrícula pode ser apresentado 

de modo presencial nos serviços competentes do estabelecimento de 

educação e de ensino pretendido para a frequência (…)” 


