
 

BOLETIM DE MATRÍCULA 

 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A preencher pelos Serviços Administrativos 

ANO LETIVO DE 2018/2019 INSCRIÇÃO N.º ____________ 

1. Identificação do aluno 

 
Nome __________________________________________________________________________      Data Nascimento  ____/_____/__________ 
 
Cartão de Cidadão N.º  _______________________________  Val. ___/___/_____   NIF ____________________NISS _____________________ 
 
Utente SNS N.º _________________________ IBAN___________________________________________________________________________    

 

Subsistema de Saúde (Exemplo: ADSE; SAMS e outros) / Seguro de Saúde (se aplicável): 

 

Entidade______________________________________________________________ n.º______________________________________________ 

                                                                              
Naturalidade (freguesia/concelho): _____________________________________________________  Nacionalidade ________________________ 
 
Morada  do aluno: _____________________________________________________________________N.º ou lote __________andar __________ 
                                              (Rua / Avenida / Praça) 

Localidade _______________________________________________Código Postal _______ - _____  N.º Elementos Agregado Familiar:  ________ 
 

Frequentou Ama?    Não     

Frequentou Creche?    Não     

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

Último estabelecimento do pré-escolar frequentado_________________________ 
 
________________________________________________ 

 
N.º de anos frequentados                                     _________ 

 
 

Tem as vacinas em dia?    Sim     Não         Validade:  ___/____/_____ Contato em caso de emergência________________________ 

 
Centro de Saúde onde o aluno(a) se encontra inscrito(a)_____________________________________________________________________ 

 

Problemas específicos de saúde________________________________________________________________________________________ 

Tem computador em casa?  Sim Não   Tem acesso à internet em casa? Sim  Não 

Tem Necessidades Educativas Especiais? Sim  Não            Tem Relatórios a comprovar esta situação? Sim  Não  
Pretende que o seu educando(a) frequente a disciplina EMRC? Sim  Não  

Recebe Abono de Família? Sim  Não   Qual o Escalão?______ 

Está interessado em beneficiar de Subsídio Escolar? Sim  Não         Está interessado em utilizar transporte escolar? Sim  Não  
 
Nota: Caso pretenda qualquer um dos Serviços, deve solicitar e preencher os impressos da ASE. 

2. Encarregado de Educação 

 
Nome do encarregado de educação __________________________________________________________ Grau de parentesco ______________ 
 
BI/CC N.º ____________________________________  Validade: ___/___/_____    Data de nascimento:____/___/________                                                                                                             
 
Morada completa da Residência____________________________________________________________________________________________ 
 
N.º telefone/tlm__________________ Profissão: ______________________________________________Situação no emprego_______________ 
 
Formação académica________________________________ Correio eletrónico_______________________________________________________ 
 

Endereço do local de trabalho :____________________________________________________________   n.º ou lote __________ andar ______   
                                                                  (Rua / Avenida / Praça) 
localidade _______________________________________________________código postal _______ - _____    n.º de telefone ______________   
                                                                                                                                                                                            (Emprego) 

3. Filiação 

 
Nome do pai _____________________________ ______________________BI/CC N.º____________________________ Validade: ___/___/_____ 
 
Data de nascimento___/___/______             NIF________________________________________   Falecido: Sim / Não (riscar o que não interessar)  
 
Naturalidade (freguesia/concelho):_________________________________________________Nacionalidade: _____________________________      
 

Morada completa da Residência_____________________________________________________________________________________________ 
 
N.º tlf/tlm_____________________Profissão: ____________________________________________Situação no emprego____________________   
 
Formação académica________________________________ Correio eletrónico_______________________________________________________ 
 



 
Nome da mãe __________________________________________________BI/CC N.º __________________________ Validade: ___/___/_____ 
 
Data de nascimento____/___/_______     NIF_____________________________________    Falecido: Sim / Não (riscar o que não interessar) 

 
Naturalidade (freguesia/concelho):_________________________________________________Nacionalidade: _____________________________      
 
 

Morada completa da Residência_____________________________________________________________________________________________  
 
Formação académica ________________________________Correio eletrónico_______________________________________________________ 
 
N.º telefone__________________________________ N.º telefone emprego___________________________________ 
 

 
4. Composição do Agregado Familiar  validada pela Autoridade Tributária 

Nome Parentesco Profissão Idade 

    

    

    

    

    

 
5. Enquadramento da criança relativamente ao artigo 10.º do Despacho Normativo  n.º 6/2018 de 12 abril 

P Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula na educação pré-escolar 
Assinale com X, as 

prioridades (P) que se 

aplicam ao aluno 

1.ª Se completa os cinco e os quatro anos de idade até 31 de dezembro, indique aqui a data de nascimento:    ___/ ___/ ________ 
 

2.ª Crianças que completem os três anos de idade até 15 de setembro  

3.ª Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de Setembro e 31 de dezembro  

Nota: Na situação de empate, no âmbito das prioridades referidas, são observadas sucessivamente as prioridades constantes no art.º 10 ponto 2 do mesmo diploma. 

 
6. 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 Estabelecimento de Ensino Irmãos a frequentar a mesma escola 
Irmãos a frequentar o mesmo 

Agrupamento de Escolas 

1ª    

2ª    

3ª    

4ª    

5ª    

 
7. Informação Complementar 
AAAF(Atividades de Animação e Apoio à Família) Serviço de Refeitório CAF/ATL 

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:           Após o período letivo:       
  
                                                           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 

Documentos entregues / verificados 

Uma fotografia do aluno (tipo passe)  

Cartão de cidadão /passaporte do aluno, dos Pais e Encarregados de Educação (verificação presencial), o Encarregado de Educação se 
não for o pai ou a mãe, apresentar documento que atribui a tutela do menor 

 

Fotocópia dos n.ºs: NIF, Utente do SNS e Segurança Social do aluno (Se não tiver cartão de cidadão)  

Comprovativo da deficiência ou incapacidade do aluno (quando aplicável)  

Comprovativo da residência ou local de trabalho do pai/mãe/encarregado de educação (exemplo: cópia de uma fatura do gás, luz ou água)  

Boletim de vacinas do aluno atualizado (para verificação)  

Comprovativo da composição do Agregado Familiar declarado no IRS  

Documento comprovativo do Subsistema de Saúde / Seguro de Saúde  

(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 
 

____/____/_____ 
 
_________________________ 

 


