
 

Matrículas 
Ano letivo 2021/2022 

 
Pré-Escolar e 1º ano do 1º Ciclo 

 

1. As matrículas decorrerão de 15 de abril a 14 de maio de 2021.  

2. O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via internet, na aplicação 

informática disponível no Portal das Escolas (portaldasmatriculas.edu.gov.pt), através da 

autenticação do cartão de cidadão do encarregado de educação e do aluno, chave móvel 

digital ou acesso ao portal das finanças. 

2.1 Caso não consiga realizar a matrícula a partir de casa pode realiza-la, de modo 

presencial, nos Serviços Administrativos da Escola Sede da área de residência do 

aluno. 

2.2 Se a sua área de residência pertencer a este agrupamento deverá: 

2.2.1 Contactar os serviços administrativos do agrupamento por telefone, 214560129, a 

solicitar agendamento. 

2.2.2 Fazer-se acompanhar dos seguintes documentos: 

 cartão do cidadão do encarregado de educação e do aluno (com 

respetivos códigos pin); 

 comprovativo de morada de residência ou da atividade profissional do 

encarregado de educação, caso o EE não reside na área de influência da 

escola; 

 boletim de vacinas do aluno devidamente atualizado, cartão de 

subsistema de saúde, caso exista; 

 comprovativo da composição do agregado familiar do aluno validado 

pela Autoridade Tributária apenas nos casos em que o encarregado de 

educação não seja o pai ou a mãe;  

 comprovativo de abono família caso receba o mesmo. 

 1 fotografia (tipo passe) do aluno 

3. A divulgação das listas das crianças e alunos que requereram ou a quem foi renovada a 

matrícula estará disponível a 31 de maio de 2021. 

 As listas dos alunos admitidos são publicadas no dia 01 de julho de 2021. 

 

4. As vagas estimadas para o ano letivo 2021/2022 são as seguintes: 

 

 

   Oeiras, 15 de abril de 2021                                                         

O Diretor 

Carlos Silva 

Estabelecimento Nº vagas – 1º ano,1ºciclo   Nº de vagas – Pré-Escolar 

        EB Sá de Miranda 40 a 48 50 a 60 

EB António Rebelo de Andrade 40 a 48 32 a 42 


