AVISO
Matrículas Educação Pré-Escolar e 1º ano do Ensino Básico
2021/2022
A partir do dia 15 de abril e até 14 de maio, decorrerá o período para os pedidos de
matrícula com vista à frequência da Educação Pré-escolar( pela 1ª vez) e do 1º ano do
1º ciclo do EB, conforme o Despacho Normativo nº10B/2021 de 14 de abril.
A matrícula de crianças, na educação Pré-Escolar, que completem três anos de idade
entre 16 de Setembro e 31 de dezembro é aceite a título condicional, dependendo a
sua aceitação definitiva da existência de vaga nos grupos já constituídos, depois de
aplicadas as prioridades definidas no artigo 10º do presente despacho normativo.
A matrícula no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico é obrigatório para as crianças que
completem 6 anos até 15 de Setembro. As crianças que completem os 6 anos de idade
entre 16 de Setembro e 31 de dezembro podem ingressar no 1º 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, depois de aplicadas as
prioridades definidas no nº1 do artigo 11º do despacho normativo.
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(portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com recurso à autenticação através do cartão de
cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao portal da Finanças.
Não sendo possível, o pedido de matrícula poderá ser presencial nos Serviços
Administrativos do Agrupamento de Escolas Vallis Longus, ( se for a área de residência
do aluno) mediante marcação prévia efetuada por contato telefónico 224219470,
entre as 9h e as 16h30m.
No ato da matrícula, o encarregado de educação indica, por ordem de preferência,
cinco estabelecimentos de educação ou ensino (podem pertencer a diferentes
agrupamentos), sempre que possível, cuja escolha de frequência é a pretendida, sem
prejuízo de disposto nos n.os 11 e 12 d o despacho normativo nº 10-B/2021 de 14 de
abril.

Até 31 de maio será afixada a lista das crianças que requereram a matrícula e até 1
de julho serão afixadas as listas com os candidatos admitidos na Educação préescolar e no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico.

Documentos necessários

No ato da matricula, os estabelecimentos de educação e ensino recolhem:

Da criança/aluno
-o numero de identificação fiscal(NIF)
-os dados relativos à composição do agregado familiar (validados pela Autoridade
Tributária
-o número de utente do serviço Nacional de Saúde (NSNS)
-o número de cartão de utente de Saúde/beneficiário, a identificação da entidade e o
número relativo ao subsistema de saúde,se aplicável,
-o numero de identificação da segurança social (NISS) das crianças e alunos
beneficiários da prestação social de abono de família que seja pago pela Segurança
social.
Do Encarregado de Educação
- Tipo e número de Documento de Identificação,
- numero de Identificação Fiscal (NIF)
- contactos, morada, data de nascimento e habilitações,
- no caso de pais separados, declaração de poder paternal.

Devem trazer
Cartões de Cidadão - criança e Encarregado de educação
-cópia do cartão do outro progenitor
Foto tipo passe da criança
Boletim de vacinas actualizado
Escalão de Abono da Segurança Social
Comprovativo de Morada Fiscal do agregado

Inscrições serviços da autarquia – Educação Pré Escolar e 1.º Ciclo ( AAAF/CAF – Almoço)
Atendendo à crise sanitária, que nos obriga a todos os cuidados para evitar a propagação do
vírus do Covid-19, também as inscrições nos serviços da responsabilidade da Câmara Municipal
de Valongo, deverão ser preferencialmente efetuadas online.
Deverá preencher os Boletins de Candidatura editáveis, que disponibilizamos abaixo, e
enviar, até dia 31 de maio, com os documentos solicitados para o e-mail
inscricaoserv.cmv@aevallislongus.pt



Boletim Educação Pré-Escolar (clique aqui)
Boletim 1.º Ciclo do Ensino Básico (clique aqui)

Legislação a consultar:
Despacho Normativo nº10B/2021 de 14 de abril de 2021

