
 
Agrupamento de Escolas de Águas Santas 

 
Matrículas 2021-2022 – Pré-escolar e 1ºciclo 

 
O período de matrículas, pela 1ªvez, no 1º ano e Pré – escolar decorre 

de 15 de abril a 14 de maio 

As matrículas para o Ensino Pré-Escolar e 1º Ano do 1º Ciclo, para o Ano Letivo 

2021/2022, são reguladas pelo  Despacho Normativo nº 10-B/2021  (aconselhada a 

leitura). 

 O pedido de matrícula deve ser efetuado via Internet, 

em portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através de Cartão de 

Cidadão, Chave Móvel Digital ou credenciais do Portal das Finanças; 

 Excecionalmente, o pedido de matrícula poderá ser feito presencialmente, por 

marcação prévia via correio eletrónico, secretaria@aescas.net nos serviços 

administrativos do agrupamento. 

Documentos necessários para o ato de matrícula em regime presencial: 

• 1 Fotografia (tipo passe); 

• Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão, Título de Residência ou Passaporte    

do(a) aluno(a) e do(a) Encarregado(a) de Educação; 

• Cartão de Utente do Centro de Saúde ou outro documento que o substitua; 

• Número de Identificação Fiscal do aluno(a) e do Encarregado(a) de Educação; 

• Número de Segurança Social do aluno(a) e do(a) Encarregado de Educação; 

• Fatura comprovativa da morada (Recibo Água, Eletricidade ou Gás) 

 ou Declaração da Entidade Patronal; 

• Declaração da Segurança Social (atualizada e com assinatura validada)  onde 

indique o escalão de abono de família atribuído (só para alunos que requerem a 

Ação Social Escolar). 

 

 Nota: a matrícula só se poderá efetuar com todos estes documentos. 

 

Quem se pode matricular: 
 

PRÉ-ESCOLAR: 

 Podem matricular-se na educação Pré-escolar as crianças que completem 3 anos de 

idade até 15 de setembro, ou entre essa idade e a idade de ingresso no 1º ciclo. 

As crianças que completem os 3 anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro, farão a 

sua matrícula a título condicional, dependendo a sua aceitação definitiva da 

existência de vaga nos grupos já constituídos. 

 

1º CICLO: 

A matrícula no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico é obrigatória para todas as crianças 

que completem 6 anos de idade até 15 de setembro de 2021. 

A matrícula é facultativa para as crianças que completem 6 anos de idade entre 16 de 

setembro e 31 de dezembro, ficando a referida matrícula condicionada à existência 

de vaga. 

 

 

Águas Santas, 19 de abril de 2021 

A Direção 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433525/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=161433522
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pmat/#/portal/home
mailto:secretaria@aescas.net

