
 
 

 

MATRÍCULAS - 1º CICLO - 1º ANO 
2017/2018 

AVISO 
 
 

Informam-se os Encarregados de Educação que, de 19 de abril a 15 de junho de 2017, 

de acordo com o Despacho Normativo n.º 1-B/2017 de 17 de abril, devem efetuar a 1ª 

matrícula no 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico, via Internet, na aplicação 

informática disponível no Portal das Escolas, em www.portaldasescolas.pt, com 

recurso à autenticação através do cartão de cidadão.  

No referido portal existe um manual de utilização da aplicação informática.  

Em alternativa, podem recorrer aos Serviços Administrativos do Agrupamento, na 

Escola Básica e Secundária Soares Basto, das 9:00 às 17:00 horas.  

Em qualquer caso, têm que apresentar naqueles serviços, os seguintes documentos:  

 

 Cartão de Cidadão 

o número de identificação Fiscal (NIF) 

o número de identificação da Segurança Social (NISS) da criança 
beneficiária da prestação social de abono de família pago pela 
Segurança Social; 

 Boletim de Vacinas;  

 Comprovativo da residência;  

 Comprovativo do local de trabalho do Encarregado de Educação; 

 Comprovativo do escalão de Abono de Família da Segurança Social;  

 Ficha de inscrição na Componente de Apoio à Família (CAF) e Ação Social 
Escolar (ASE)  

 Ficha de inscrição nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

 
 

Oliveira de Azeméis, 17 de abril de 2017  
A Diretora  

Maria José Cálix  



 
 

Critérios para a constituição das turmas do 1º CEB 
 
 

De acordo com o Despacho Normativo n.º 1-B/2017 de 17 de abril, na matrícula ou 

renovação de matrícula, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação, 

são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos:  

1) Com necessidades educativas especiais de caráter permanente e que exijam 

condições de acessibilidade específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das 

modalidades específicas de educação, conforme o previsto nos nº 4, 5, 6 e 7 do artigo 

19.º do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro na sua redação atual;  

2) Com necessidades educativas especiais de caráter permanente não abrangidos pelas 

condições referidas na prioridade anterior e com currículo específico individual, 

conforme definido no artigo 21.º do Decreto -Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua 

redação atual;  

3) Que frequentaram, no ano letivo anterior, a educação pré-escolar ou o ensino 

básico no mesmo estabelecimento de educação e/ou de ensino;  

4) Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e/ou de ensino;  

5) Cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de ensino;  

6) 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;  

7) Cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino;  

8) Mais velhos, no caso de matrícula, mais novos, quando se trate de renovação da 

matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de 

estudos no estabelecimento de ensino; 

9) Com irmãos a frequentar uma das escolas do Agrupamento; 

10) Que completem os seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, 

tendo prioridade os alunos mais velhos contando-se a idade, para o efeito, 

sucessivamente em anos, meses e dias. 



 
 

 

Neste caso é aceite a matrícula, a título condicional, dependendo a sua aceitação 

definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas, depois de aplicadas as 

prioridades acima definidas. Em situações excecionais previstas na lei, o membro do 

Governo responsável pela área da educação pode autorizar, a requerimento do 

encarregado da educação, a antecipação ou o adiamento da matrícula no 1.º ano do 1.º 

ciclo do ensino básico.  

O requerimento deve ser apresentado no estabelecimento de educação e de ensino 

frequentado pela criança ou, se não for o caso, no estabelecimento de educação e de 

ensino que pretende frequentar, até 15 de maio acompanhado de um parecer técnico 

fundamentado, o qual integra, obrigatoriamente, uma avaliação psicopedagógica da 

criança.  

 
 

Oliveira de Azeméis, 17 de abril de 2017  
A Diretora  

Maria José Cálix  
 


