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AVISO/INFORMAÇÃO 

Ano letivo de 2018/2019 

MATRÍCULAS 1º ANO DE ESCOLARIDADE 

(até 15 de junho) 

 

A matrícula no 1º ano do 1º ciclo é obrigatória para todas as crianças que completem seis anos de idade até 15 

de setembro. 

As crianças que completem 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro podem ingressar no 1.º 

ciclo do ensino básico se tal for requerido pelo encarregado de educação, dependendo a sua aceitação definitiva da 

existência de vaga nas turmas já constituídas. 

No Agrupamento de Escolas Irmãos Passos, funcionarão as seguintes escolas do 1º Ciclo (2018/2019):  

- Escola Básica da Lomba (Rua da Lomba - Guifões). 

- Escola Básica Irmãos Passos (Avenida Dr. Salgado Zenha - Guifões) 

- Escola Básica Prof.ª Elvira Valente (Rua de Gatões - Custoias); 

- Escola Básica da Quinta do Vieira (Trav. Joaquim Ribeiro – Custoias); 

- Escola Básica de Santiago (Rua da Escola – Custoias); 

- Escola Básica de Sendim (Rua do Sarilho – Guifões). 

 
Processo de realização das matrículas: 

- Entrega via internet, utilizando o Portal das escolas, feita pelo próprio Encarregado de Educação 

 O pedido de matrícula deve ser formalizado, preferencialmente, via internet na aplicação informática disponível no 

Portal das Escolas [www.portaldasescolas.pt], com o recurso à autenticação através de cartão de cidadão. 

Concluída a introdução dos dados no Portal da Escolas, para concretizar a matrícula via internet, deverá ser 

digitalizada e enviada para os Serviços de Administração Escolar da Escola-sede do Agrupamento, a documentação 

indicada, através do endereço de correio eletrónico criado especificamente para o efeito: matriculas.aeip@gmail.com 

 
- Entrega presencialmente na Escola-sede do Agrupamento (Escola Básica Irmãos Passos)  

Os pais/encarregados de educação poderão formalizar o pedido de matrícula do seu educando na escola-sede 

do Agrupamento (Escola Básica Irmãos Passos, situada na Av. Dr. Salgado Zenha, em Guifões), durante o horário de 

funcionamento dos Serviços de Administração Escolar. 

Para o efeito deverão preencher e entregar todos os documentes indicados. 

Documentos a apresentar no ato da matrícula  

Do aluno: 

 Cartão de Cidadão e respetivo PIN, acompanhado de  2 Cópias do cartão, autorizadas pelo Encarregado de 

Educação.; 
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 Cópia do Boletim Individual de Saúde (Vacinas atualizadas); 

 1 Fotografias (tipo passe e com o nome escrito no verso); 

 Declaração médica / Atestado médico ou Ficha de Ligação; 

 Declaração comprovativa da deficiência para as crianças com necessidades educativas especiais. 

Dos pais e do encarregado de educação: 

 Cartão de Cidadão e respetivo PIN ou Bilhete de identidade, acompanhado de 2 cópias, autorizadas pelo 

próprio; 

 Comprovativo de residência (fotocópia do último recibo de luz/telefone/água.) ou documento comprovativo do 

local onde é exercida a atividade profissional; 

 Declaração da segurança social a certificar o escalão de abono de família (caso pretenda candidatar-se ao 

Subsídio Escolar); 

Documentos de preenchimento obrigatório (disponíveis nas escolas onde se formalizam as matrículas e na Página 

Web do Agrupamento): 

 Boletim de matrícula (apenas necessário no caso de entrega nas escolas, para introdução no portal das 

matriculas); 

 Declarações Obrigatórias (Aceitação do Regulamento Interno e Condições de Utilização do Seguro Escolar) 

 Ficha de inscrição nas Atividades de Enriquecimento Curricular; 

 Ficha de inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa; 

 Boletim de candidatura ao subsídio escolar (facultativo); 

 Boletim de inscrição / Refeições escolares; 

 Ficha de inscrição nas Atividades da Componente de Apoio à Família (Apenas na escola onde está disponível). 

 No caso do encarregado de educação não ser um dos pais do menor, é obrigatória a entrega de um 

documento comprovativo da respetiva qualidade/delegação de poderes  

 
NOTAS:  

 Devem ser apresentados os originais de todos os documentos para verificação.  

 A falta de qualquer um dos documentos solicitados, com exceção da declaração do escalão de abono de família, 

invalida a efetivação da matrícula. 

 Podem ser exigidos outros documentos quando, justificadamente, os serviços considerem necessário. 

  Todas as dúvidas ou esclarecimentos podem ser apresentados/solicitados através do e-mail: 

matriculas.aeip@gmail.com 

Guifões, 29 de março de 2018 
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