
Matrícula e Renovação de Matrícula  

      Educação Pré- Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico 

2022/2023 

Conforme Despacho n.º 4209-A/2022, de 11 de abril, apresenta-se o quadro relativo à matrícula 

na Educação Pré- Escolar e no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Situação Prazo Local 

Matrícula 

(pela primeira vez na Educação 
Pré- Escolar) De 19 de abril a 16 de maio https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt 

Matrícula 

(no 1.º ano do 1º Ciclo) 

 

 

A renovação de matrícula, nos restantes anos de escolaridade, é feita automaticamente. No 

entanto, terá de solicitar renovação de matrícula no Portal das Matrículas, apenas nas seguintes situações: 

Situação Prazo Local 

Mudança de Estabelecimento 
de ensino 

De 11 de julho a 15 de julho 
 https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt Alteração de Encarregado de 

Educação 

Matrícula no 5º ano de 9 de julho a 19 de julho 

 

 

A matrícula para a Educação Pré- Escolar e para o 1.º ano do Ensino Básico deve ser realizada 

preferencialmente, via Internet, na aplicação disponível no Portal das Matrículas. 

Antes de iniciar a matrícula, garanta que tem consigo: 

 O seu documento de identificação; 

 O documento de identificação do seu educando; 

 Uma fotografia em formato digital do seu educando; 

 O seu Número de Identificação Fiscal e o do seu educando; 

 O seu Número de Identificação da Segurança Social e o do seu educando; 

 Documento Comprovativo da morada de residência do Encarregado de Educação e/ou da morada da 

atividade profissional do Encarregado de Educação (a utilizar apenas para efeito de seriação, caso 

haja um número excessivo de candidatos ao mesmo estabelecimento de ensino); 

 Documento Comprovativo do agregado familiar, validado pela Autoridade Tributária; 

 Cartão de vacinas atualizado; 

 Declaração do escalão do abono de família; 

Na impossibilidade realizar a matrícula no Portal das Matrículas, a mesma deverá ser feita 

presencialmente, nos Serviços Administrativos, na Escola Raul Proença/Escola Básica de Santo 

Onofre, mediante marcação prévia (262 840 560/262 840 690).  

 


