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Matrículas   

Pré-Escolar e 1.º Ano de Escolaridade - Ano Letivo 2018/2019  

  

Conforme legislação em vigor do Despacho-Normativo n.º 6/2018 de 12 de abril, o período de 

matrículas para o 1.º Ano de Escolaridade do 1.° Ciclo do Ensino Básico e para a Educação Pré-

escolar, para o ano letivo 2018-2019, decorre entre os dias 15 de abril e 15 de junho de 2018.  

 

O pedido de matrícula pode ser efetuado:  

a) pela Internet (sempre que a modalidade estiver disponível), na aplicação informática disponível 

no Portal das Escolas www.portaldasescolas.pt, com o recurso à autenticação através de cartão 

de cidadão (é necessário tanto o encarregado de educação como o aluno possuírem cartão de 

cidadão e ter disponível um leitor de cartões);  

b) de modo presencial, na escola sede do agrupamento (Escola Secundária da Trofa – Serviços 

Administrativos - dias úteis das 9h30 às 16h00).  

  

DOCUMENTOS DA CRIANÇA A APRESENTAR:  

• Cartão de Cidadão/Passaporte do aluno;  

• Boletim de Vacinas atualizado (fotocópia);  

• Cartão de Utente do SNS da criança (fotocópia);  

• Cartão de Contribuinte da criança (fotocópia);   

• Número de identificação da Segurança Social da criança (NISS - fotocópia);   

• 1 Fotografia tipo passe.  

  

DOCUMENTOS DOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO A APRESENTAR:  

• Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão;  

• Comprovativo da morada (recibo da água, luz ou atestado de residência…) / local de trabalho;  

• Declaração da Segurança Social a certificar o escalão de abono de família (caso pretenda apoio 

sócio-económico);  

• Declaração – se os pais pretenderem delegar o encargo da educação numa outra pessoa (deve-

rão comprovar devidamente a situação conforme o n.º 3, do art.º 2.º, do Despacho Normativo n.º 

6/2018 de 12 de abril).  

  

Trofa, 16 de abril de 2018  

O Diretor  
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