
 

BOLETIM DE MATRÍCULA 

 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A preencher pelos Serviços Administrativos 

ANO LECTIVO DE 2017/2018 INSCRIÇÃO Nº ____________ 

1. Identificação da criança 

 
Nome completo da criança     ___________________________________________________________Data Nascimento  ____/_____/_________ 
 
CP/BI/CC/PASS. Nº  ______________  NIF _________________ NISS _______________________ Utente SNS nº _________________________ 
 
Naturalidade (freguesia/concelho): _____________________________________________________  Nacionalidade ________________________ 
 
Morada  completa do aluno: _____________________________________________________________nº ou lote __________ andar __________ 
                                              (Rua / Avenida / Praça) 

localidade ________________________________________________código postal _______ - _____  Nº Elementos Agregado Familiar:  ________ 

 
2. Filiação 

 
Nome do pai _____________________________________________________ BI/CC: _____________________ Validade: ____/____/_______ 
 
Naturalidade (freguesia/concelho/distrito):____________________________________________________________________________________ 

 
Nacionalidade: __________________________ Nº de telefone ________________ Habilitações: _________________ Falecido: Sim / Não  (riscar o 

que não interessar) 
                                                                                                                                                                                   
Profissão: ____________________ Situação no emprego: _________________________ Local de  trabalho:______________________________   
                                                                                                                                                                                                                                                        
Nome da mãe _____________________________________________________ BI/CC: _____________________ Validade: ____/____/_______ 
 
Naturalidade (freguesia/concelho/distrito):____________________________________________________________________________________ 

 
Nacionalidade: __________________________ Nº de telefone ________________ Habilitações: _________________ Falecido: Sim / Não  (riscar o 

que não interessar) 
                                                                                                                                                                                   
Profissão: ____________________ Situação no emprego: _________________________ Local de  trabalho:______________________________   
 

3. Encarregado de Educação 

 
Nome do encarregado de educação __________________________________________________________ Grau de parentesco ______________ 
 
Morada completa:_______________________________________________________________  nº ou lote ___________ andar ___________   
                                   (Rua / Avenida / Praça) 
localidade ______________________________________________________ código postal _______ - _____    Nº de telefone ______________   
                                                                                                                                                                                  (Residência/Telemóvel) 

Endereço completo do local de trabalho :_____________________________________________________  nº ou lote __________ andar ______   
                                                                  (Rua / Avenida / Praça) 
localidade _______________________________________________________código postal _______ - _____    Nº de telefone ______________   
                                                                                                                                                                                            (Emprego) 

4. Enquadramento da criança relativamente ao artigo 9º do despacho 5048-B de 12 de abril 2013 

P Critérios de Seriação 

Assinale 

com X, as 
prioridades 
(P) que se 

aplicam ao 
aluno 

1ª Se completa os cinco anos de idade até trinta e um de dezembro, indique aqui a data de nascimento:                          ___/ ___/ ________ 
 

2ª 

Se tem necessidades educativas especiais de caráter permanente de acordo com o artº 19º do Dec. Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro, indique aqui, 
abreviadamente, a deficiência ou incapacidade:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Anexar declaração médica comprovativa) 

 

3ª 
Se a criança é filho/filha de pais estudantes menores, nos termos previstos no artº 4º da Lei º 90/2001 de 20 de agosto, indique aqui a data de 
nascimento dos pais: data de nascimento do pai ______/______/_______ ; data de nascimento da mãe ______/______/_____ 

(Anexar comprovativo da frequência de estabelecimento de ensino) 

 

 Critérios de desempate  

1º 
Se tem irmãos já a frequentar o estabelecimento de educação pretendido, indique aqui o nome do irmão/irmã: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2ª 
Cuja residência, devidamente comprovada, dos pais ou encarregado de educação se situe na área de influência do estabelecimento de 

educação pretendido, ordenadas nos termos previstos na alínea b) do artº 24º do Dec. Lei nº 542/79, de 31 de dezembro . (Anexar atestado de 
residência ou um recibo dos últimos 3 meses de água ou luz ou telefone ou renda ou banco…) 

 

3ª 
Cuja atividade profissional, devidamente comprovadas, dos pais ou encarregado de educação se desenvolva na área de influência do 
estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos termos previstos na alínea b) do artº 24º do Dec. Lei nº 542/79, de 31 de dezembro. 

(Anexar comprovativo, recibo de vencimento dos último mês…) 

 

 
  



5. INDIQUE OS CINCO ESTABELECIMENTOS POR ORDEM DE PREFERÊNCIA 
 
NOTA IMPORTANTE: Nos termos da legislação em vigor devem ser indicadas por ordem de preferência cinco estabelecimentos de ensino . 
 

Preferências JARDINS DE INFÂNCIA 

Distância da residência da 
criança a cada uma dos 
jardins de infância de 

preferência 

1ª   

2ª   

3ª   

4ª   

5ª   

 
6. Subsídio e transporte escolar 

RECEBE ABONO DE FAMÍLIA?   SIM    NÃO  

 
PRETENDE QUE O SEU EDUCANDO BENEFICIE DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS:    

SIM    NÃO  

                                     (Se sim, preencher os documentos). 

 

Pretende transporte escolar?        SIM    NÃO  
 

(Se sim, preencher os documentos) 

 
7. Informação Complementar 

Frequentou Ama?    Não     

Frequentou Creche?    Não     

Frequentou um estabelecimento de ensino da educação da pré-escolar    Não     

Último estabelecimento de pré-escolar 
 
_________________________________ 

 
N.º de anos frequentados 

 
________ 

 
AAAF Serviço de Refeitório CAF 

Pretende frequentar o prolongamento de 
horário, das 15h30 às 17h30: 

SIM    NÃO  
 

Pretende usufruir do serviço de 
refeitório: 

 
SIM    NÃO  

Pretende frequentar: 
Antes do período letivo:  
A partir das ___________ 
Após o período letivo:  
Até às ________________ 
Nas interrupções letivas:  

O Encarregado de Educação assume inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas. 
A prestação de falsas informações de omissões relativamente à residência ou local de trabalho dos pais/encarregados de educação invalida o direito daí 
decorrente. 

 
Data ____/____/________ 

 

O Encarregado de Educação 

__________________________________________________________________ 
(Assinatura conforme o Bilhete de Identidade/Cartão de cidadão) 

 
8. A preencher pelos Serviços de Administração Escolar 

Nº do 
doc. 

Documentos entregues / verificados Verificado Falta 
Rubrica do 

assistente técnico 

1 Uma fotografia do aluno, tipo passe, a cores    
2 Cartão de cidadão /passaporte do aluno (verificação presencial)    

3 
Fotocópia do cartão de contribuinte NIF, utente do SNS, segurança social NISS, do aluno 
(Se não tiver cartão de cidadão) 

   

4 Cartão de cidadão / Bilhete de Identidade/ do pai e da mãe do aluno    

5 
Cartão de cidadão / Bilhete de Identidade/ do encarregado de educação (se não forem os 
pais), e documento que atribui a tutela do menor, ao encarregado de educação 

   

6 Comprovativo da deficiência ou incapacidade do aluno (quando aplicável)    

7 
Comprovativo do local de residência ou local de trabalho do pai/mãe/encarregado de 
educação 

   

8  Boletim de vacinas do aluno atualizado:----------------------- Validade:  ___/____/______    

(Deve fazer-se acompanhar de todos os documentos originais para confirmação) 
 

Data de entrada 
 

____/_____/_________ 

 
Assinatura  

Do(a) Assistente Técnico(a) 
 

________________________________________ 
 

Visto. O Chefe de Serviços de 
Administração Escolar 

____/____/_____ 
 

_________________________ 

Visto. A Direção 
 

____/____/_____ 
 
_________________________ 

 


