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DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
�Número de Identificação Fiscal (NIF) da criança ou aluno e do Encarregado de Educação;
� Número de Identificação da Segurança Social (NISS) para todas as crianças e alunos beneficiários

da prestação social de abono de família (Alínea 15 do Artigo 7º do Despacho Normativo n.º 6/2018)

�Número de cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde (Alínea 15 do Artigo 7º do Despacho
Normativo n.º 6/2018)

�Número de cartão de utente de saúde/beneficiário de subsistema de saúde se aplicável (Alínea 15 do
Artigo 7º do Despacho Normativo n.º 6/2018)

�Declaração comprovativa da composição do Agregado Familiar, validada pela Autoridade Tributária
(Alínea 15 do Artigo 7º do Despacho Normativo n.º 6/2018), apenas nos casos em que o encarregado de
educação não seja o pai ou a mãe;
�Comprovativo de morada do Encarregado de Educação (preferencialmente) (Alínea 3 do Artigo 2º do

Despacho Normativo n.º 6/2018)

�1.º Declaração relativa à composição do Agregado Familiar validada pela Autoridade Tributária
�2.º Cartão de Cidadão

A falta de qualquer um destes elementos não pode impedir o ato de matrícula.



Quando posso matricular o meu filho?
As matriculas decorrem entre os dias 15 de abril e o dia 15 de junho.

Onde faço o pedido matrícula?
Preferencialmente no Portal das Matriculas ou, presencialmente, nos serviços administrativos do
Agrupamentos de Escolas da área de residência do aluno.

Se matricular o meu filho no primeiro dia do prazo definido, ele ficará garantidamente Se matricular o meu filho no primeiro dia do prazo definido, ele ficará garantidamente 
colocado?
Não. Só depois de as escolas recebem todas as matrículas é que os alunos serão distribuídos 
considerando as escolas de preferência, as vagas existentes e as prioridades estabelecidas pelo 
Ministério da Educação e que definem que critérios servem de desempate — e, portanto, quem tem 
lugar e quem não tem.

Posso matricular o meu filho em apenas uma escola?
Sim. Contudo é preferível que indique as 5 opções de escola possíveis no Boletim de Matricula, 
aumentando assim a possibilidade de ingresso. 

O que acontece se não houver vaga na opção pretendida?
O aluno será colocado numa das restantes opções indicadas no Boletim de Matricula, de acordo com a
preferência manifestada.



Como é que sei qual é a escola da minha área de residência?
A Autarquia oferece uma plataforma com informação geográfica, onde pode consultar, através de 
pesquisa por moradas, os estabelecimentos de educação e ensino que correspondem à sua área de 
residência. Poderá consultar esta informação aqui.

E só posso fazer matrícula para escolas da minha área de residência?
Poderá matricular o seu filho em qualquer escola pela qual tenha preferência, sendo que a sua 
colocação dependerá sempre do número de vagas existentes e da aplicabilidade dos critérios de 
desempate legalmente definidos. 

Posso apresentar pedido de matrícula fora de prazo?
Sim, mas serão seriadas em momento posterior ficando sujeito ao número de vagas existentes. 
Todos os alunos em idade escolar obrigatória serão integrados em contexto escolar. A lei prevê que 
todas as crianças tenham vaga assegurada na área de residência ou, em caso de sobrelotação, no 
estabelecimento de ensino o mais próximo possível da sua casa.

O meu filho frequentou a escola no país de origem. O que devo fazer?
Para a matricula deverá entregar os documentos comprovativos da escolaridade estrangeira,
devidamente autenticados pela embaixada do país de origem em Portugal e solicitar equivalência de
estudos.



Pretendo mudar o meu filho de escola, como devo proceder?
O registo de renovação de matrícula com transferência de escola deverá ser efetuado diretamente no 
Portal das Matriculas a partir de 15 de junho, altura em que a situação escolar do aluno se encontra 
definida

Não tenho a minha situação legal regularizada, os meus filhos podem matricular-se e 
frequentar a escola?
Sim. Todas as crianças, qualquer que seja a sua situação perante as leis do país de acolhimento, têm
o direito à educação e, portanto, direito a frequentar a escola.

Quando e onde são afixadas as listas das crianças admitidas?
As listas finais dos alunos colocados na educação pré-escolar e no 1º Ciclo são afixadas no dia 21 de
julho, ou no 1º dia útil imediatamente anterior, no estabelecimento de educação e ensino.
Note-se que anteriormente serão afixadas as listagem com o nome de todos os alunos que fizeram
pedido de matricula, porém estas são meramente informativas e não vinculativas.



As vagas existentes nos estabelecimentos de educação, para matrícula ou renovação, são geridas
pelos Agrupamentos de Escola e preenchidas tendo em conta as seguintes prioridades:

1º Crianças que completem os cinco e os quatro anos de idade até 31 de dezembro, sucessivamente
pela ordem indicada;

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

PRÉ-ESCOLARCRITÉRIOS DE SERIAÇÃO

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

Na renovação de matrícula na educação pré-escolar é dada prioridade às crianças que frequentaram
no ano anterior o estabelecimento de educação, aplicando-se sucessivamente as prioridades
definidas.

(Artigo 10º do Despacho Normativo n.º 6/2018 de 12 de abril)



Em situações de igualdade e como forma de desempate, são observadas sucessivamente, as
seguintes prioridades:

1º Crianças com necessidades educativas especiais de carácter permanente;

2º Filhos de mães e pais estudantes menores;

3º Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação pretendido;

PRÉ-ESCOLARCRITÉRIOS DE DESEMPATE

4º Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na
área de influência* do estabelecimento de educação pretendido;

5º Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade
profissional, comprovadamente, na área de influência* do estabelecimento de educação pretendido;

6º Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área da influência* do
estabelecimento de educação pretendido;

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



No Ensino Básico as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino são preenchidas dando
prioridade aos alunos:

1º Com necessidades educativas especiais de carácter permanente que exijam condições de
acessibilidade especificas ou respostas diferenciadas nas modalidades especificas de educação;

ENSINO BÁSICOCRITÉRIOS DE SERIAÇÃO

2º Com necessidades educativas especiais de carácter permanente não abrangidos pelas condições
referidas na prioridade anterior e com currículo especifico individual;

3º Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico no
mesmo agrupamento de escolas;

4º Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino;

5º Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na
área de influência* do estabelecimento de ensino pretendido;

6º Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade



8º Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições
particulares de solidariedade social na área de influência* do estabelecimento de ensino ou num
estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando preferência aos que residam,
comprovadamente, mais próximo do estabelecimento de ensino escolhido;

9º Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente,
na área de influência* do estabelecimento de ensino;

10º Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de matrícula, à

ENSINO BÁSICOCRITÉRIOS DE SERIAÇÃO

10º Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de matrícula, à
exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no estabelecimento de
ensino.

Com respeito pelas prioridades estabelecidas, podem ser definidas no regulamento interno do
estabelecimento de ensino outras prioridades e/ou critérios de desempate.

(Artigo 11º do Despacho Normativo n.º 6/2018 de 12 de abril)



1º Alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente que exijam condições de
acessibilidade específicas ou respostas diferentes no âmbito das modalidades específicas de
educação;

2º Alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente, não abrangidos pelas
condições referidas anteriormente e com currículo específico individual;

3º Com irmãos já matriculados no estabelecimento de ensino;
4º Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na

ENSINO SECUNDÁRIOCRITÉRIOS DE SERIAÇÃO

4º Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na
área de influência* do estabelecimento de ensino pretendido;
5º Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade
profissional, comprovadamente, na área de influência* do estabelecimento de ensino pretendido;

6º Alunos que frequentaram o mesmo estabelecimento de ensino no ano letivo anterior;
7º Alunos que comprovadamente residam ou cujos encarregados de educação comprovadamente
residam na área de influência do estabelecimento de ensino;

8º Alunos que frequentaram um estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas, no
ano letivo anterior;
9º Alunos que desenvolvam ou cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade
profissional na área de influência do estabelecimento de ensino;



O que é?
Medida de apoio à aquisição de livros e materiais escolares, refeições e transportes escolares dos
alunos dos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública.

A quem se destina?
Crianças que, no ato da matrícula, façam prova do seu escalão de da prestação social de abono de
família junto do Agrupamento de Escola, mediante a entrega de documento emitido pela Segurança
Social.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE)

Social.

O escalão de Ação Social é atribuído mediante o posicionamento dos escalões de abono de família
atribuídos pela Segurança Social:

O escalão A* do ASE corresponde ao escalão 1 do Abono de Família;
O escalão B do ASE corresponde ao escalão 2 do Abono de Família;
O escalão C do ASE é atribuído às crianças e alunos com escalão 3 do Abono de Família.

Para beneficiar do ASE, as crianças do ensino Pré-escolar, devem apresentar a declaração da
prestação social de abono de família que seja paga pela segurança social.

* Alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente e com Programa Educativo Individual 
(PEI) organizado nos termos do DL 3/2008, são posicionados no escalão mais favorável (A).



O que são?
Atividades de enriquecimento do currículo e das aprendizagens, desenvolvidas nas áreas da Atividade
Física e Desportiva, Inglês e Expressões.

Para que servem?
Responder às necessidade das famílias, adaptando os tempos de permanência das crianças na escola.

A quem se destinam?

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

A quem se destinam?
A todas as crianças que frequentem o 1º Ciclo do Ensino Básico.

Tem algum custo?
Não. A inscrição e frequência nas atividades é gratuita.

A inscrição é obrigatória?
Não. A inscrição é facultativa, porém a sua frequência é obrigatória.

Onde decorrem as atividades?
Em todos os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do concelho.



O que é?
Programa de suporte à família e/ou encarregados de educação, garantindo a permanência das
crianças nos estabelecimentos de educação e ensino, fora do horário letivo e nas interrupções letivas.

A quem se destina?
Crianças do ensino pré-escolar e 1º ciclo de ensino básico.

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

Onde decorrem as atividades?
Em todos os estabelecimentos de educação e ensino do município, dando nova vida aos recreios,
ginásios, bibliotecas e centros de recursos.

Quem promove?
Desenvolvido por Associações de Pais, Juntas de Freguesia e IPSS locais, através de protocolos de
cooperação com a Câmara Municipal da Amadora.

Como posso inscrever o meu filho nas atividades?
Entre em contacto com a entidade promotora do Programa, correspondente ao estabelecimento* de

* Poderá aceder à lista de escolas e respetivas atividades através do Portal da Educação da Amadora, em 
educa.cm-amadora.pt




