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Informação – Matrícula Pré-Escolar e 1.ºano do ensino básico para 2016/2017 
 
Despacho Normativo n.º 7-B/2015, de 7 de maio e Despacho Normativo n.º 1-H/2016, de 14 de abril 
 
PERÍODO: 
 

 Entre 15 de abril e 15 de junho de 2016. 

LOCAL: 
 
O pedido de matrícula poderá ser efetuado por uma das seguintes formas: 
 

 Pela internet: www.portaldasescolas.pt, matrícula eletrónica para pré-escolar e 1.º ano, com 

recurso à autenticação através do cartão de cidadão (é necessário ter um leitor de cartão de 

cidadão). 

 De forma presencial: escola sede do Agrupamento de Escolas (EB 2,3 da Venda do Pinheiro), no 

horário dos serviços administrativos. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
 

 Impressos de matrícula do agrupamento de escolas (poderão ser descarregados do sítio da 

internet em aevp@aevp.net, ou adquiridos na secretaria da escola sede); 

 Fotocópia do cartão de cidadão do aluno colada no espaço reservado para o efeito. No caso de 

não ter cartão de cidadão, apresentar número de identificação fiscal (NIF), número da segurança 

social (NISS) e número de utente do Serviço Nacional de Saúde; 

 Boletim de vacinas atualizado; 

 1 fotografia do aluno colada no espaço reservado para o efeito; 

 Fotocópia do cartão de cidadão ou BI do encarregado de educação; 

 Atestado de residência (a apresentar caso o(a) encarregado(a) de educação não tenha cartão de 

cidadão com morada atualizada); 

 Autorização de residência (em caso de estadia temporária); 

 Documento de regulação do poder paternal, caso exista. 

 Caso necessitem dos serviços da Componente de Apoio à Família (Almoços, Prolongamento de 

Horário, Ação Social Escolar e Interrupções Letivas) devem solicitar impressos próprios. 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO AGRUPAMENTO 

 EB n.º1 da Venda do Pinheiro (1.º ciclo)                       

 EB Póvoa da Galega (pré-escolar e 1.ºciclo) 

 EB São Miguel do Milharado (pré-escolar e 1.ºciclo) 

 EB Santo Estêvão da Galés (pré-escolar e 1.ºciclo) 

 JI Venda do Pinheiro (pré-escolar) 
 JI Beatriz Costa – Charneca (pré-escolar) 
 JI do Milharado (pré-escolar) 

As matrículas só serão aceites mediante a apresentação de toda a documentação solicitada. 

Venda do Pinheiro, 15 de abril de 2016 

O Diretor 

 

http://www.portaldasescolas.pt/
mailto:aevp@aevp.net
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