Matrícula/Renovação de Matrícula
Ano de escolaridade que frequentaram em 2018/2019
4º ano, 6º ano, 9º ano e 11º ano
Informam-se todos os Encarregados de Educação que a renovação de matrícula nos anos terminais de ciclo será realizada no Portal das Matrículas.
Sendo a matrícula da responsabilidade dos pais/encarregados de educação, a mesma deverá ser feita em casa. Para autenticação pode utilizar o seu NIF e código
de autenticação do Portal das Finanças, a Chave Móvel Digital do encarregado de educação e do/a aluno/a a matricular ou os Cartões de Cidadão do encarregado
de educação e do/a aluno/a a matricular, bem como os respetivos códigos de autenticação.
Caso tenha alguma dificuldade no preenchimento da matrícula a escola disponibiliza as seguintes datas e locais:

1.º Ciclo do Ensino Básico
Escola

Ano de
escolaridade que
frequentaram em
2018/2019

Dia

Horário/Local

Efetivação da renovação de matrícula com
Professor Titular de Turma na Escola
Secundária de Vergílio Ferreira
4º1ª L – Sala B101
Escola
Básica do
Lumiar

4º ano

01/07/2019

4º2ª L – Sala B102
4º3ª L – Sala B103
4º4L – Sala B104

Horário : 09:30 às 12:30

Observação

Para a matrícula deverá ter em sua posse o Cartão de Cidadão do Aluno e do
Encarregado de Educação.
Deverá entregar os seguintes documentos:
- Cópia do comprovativo do sistema e subsistema de saúde de que o aluno é
beneficiário;
- Fotocópia do Boletim Individual de Saúde atualizado;
-Dados relativos à composição do Agregado Familiar por últimos
validados/confirmados pela Autoridade Tributária, se aplicável (caso o
Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe);
- Comprovativo/Certidão de morada validado pela Autoridade Tributária (do
aluno, ou do pai ,ou da mãe, ou do encarregado de educação que não seja pai e
mãe);
- Documento comprovativo da prestação social de abono de família que seja
pago pela Segurança Social, se aplicável (a entrega desta declaração não
dispensa a candidatura ao ASE).

Para a matrícula deverá ter em sua posse o Cartão de Cidadão do Aluno e do
Encarregado de Educação.

Efetivação da renovação de matrícula com
Professor Titular de Turma na Escola
Secundária de Vergílio Ferreira
Escola
Básica
n.º1 de
Telheiras

4º ano

02/07/2019

4º1ª T – Sala B101
4º2ª T – Sala B102
4º3ª T – Sala B103
Horário : 09:30 às 12:30

Deverá entregar os seguintes documentos:
- Cópia do comprovativo do sistema e subsistema de saúde de que o aluno é
beneficiário;
- Fotocópia do Boletim Individual de Saúde atualizado;
-Dados relativos à composição do Agregado Familiar por últimos
validados/confirmados pela Autoridade Tributária, se aplicável (caso o
Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe);
- Comprovativo/Certidão de morada validado pela Autoridade Tributária (do
aluno, ou do pai ,ou da mãe, ou do encarregado de educação que não seja pai e
mãe);
- Documento comprovativo da prestação social de abono de família que seja
pago pela Segurança Social, se aplicável (a entrega desta declaração não
dispensa a candidatura ao ASE).

Para a matrícula deverá ter em sua posse o Cartão de Cidadão do Aluno e do
Encarregado de Educação.

Escola
Básica
Prista
Monteiro

Efetivação da renovação de matrícula com
Professor Titular de Turma na Escola
Secundária de Vergílio Ferreira
4º ano

03/07/2019
4º1ª PM – Sala B103
Horário : 09:30 às 12:30

Deverá entregar os seguintes documentos:
- Cópia do comprovativo do sistema e subsistema de saúde de que o aluno é
beneficiário;
- Fotocópia do Boletim Individual de Saúde atualizado;
-Dados relativos à composição do Agregado Familiar por últimos
validados/confirmados pela Autoridade Tributária, se aplicável (caso o
Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe);
- Comprovativo/Certidão de morada validado pela Autoridade Tributária (do
aluno, ou do pai ,ou da mãe, ou do encarregado de educação que não seja pai e
mãe);
- Documento comprovativo da prestação social de abono de família que seja
pago pela Segurança Social, se aplicável (a entrega desta declaração não
dispensa a candidatura ao ASE).

Para a matrícula deverá ter em sua posse o Cartão de Cidadão do Aluno e do
Encarregado de Educação.

Escola
Básica S.
Vicente

Efetivação da renovação de matrícula com
Professor Titular de Turma na Escola
Secundária de Vergílio Ferreira
4º ano

03/07/2019
4º1ª SV – Sala B101

Horário : 09:30 às 12:30

Deverá entregar os seguintes documentos:
- Cópia do comprovativo do sistema e subsistema de saúde de que o aluno é
beneficiário;
- Fotocópia do Boletim Individual de Saúde atualizado;
-Dados relativos à composição do Agregado Familiar por últimos
validados/confirmados pela Autoridade Tributária, se aplicável (caso o
Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe);
- Comprovativo/Certidão de morada validado pela Autoridade Tributária (do
aluno, ou do pai ,ou da mãe, ou do encarregado de educação que não seja pai e
mãe);
- Documento comprovativo da prestação social de abono de família que seja
pago pela Segurança Social, se aplicável (a entrega desta declaração não
dispensa a candidatura ao ASE).

Para a matrícula deverá ter em sua posse o Cartão de Cidadão do Aluno e do
Encarregado de Educação.

Escola
Básica
Luz
Carnide

Efetivação da renovação de matrícula com
Professor Titular de Turma na Escola
Secundária de Vergílio Ferreira
4º ano

02/07/2019

4º1ª LC – Sala B104
4º2ª LC – Biblioteca

Horário : 09:30 às 12:30

Deverá entregar os seguintes documentos:
- Cópia do comprovativo do sistema e subsistema de saúde de que o aluno é
beneficiário;
- Fotocópia do Boletim Individual de Saúde atualizado;
-Dados relativos à composição do Agregado Familiar por últimos
validados/confirmados pela Autoridade Tributária, se aplicável (caso o
Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe);
- Comprovativo/Certidão de morada validado pela Autoridade Tributária (do
aluno, ou do pai ,ou da mãe, ou do encarregado de educação que não seja pai e
mãe);
- Documento comprovativo da prestação social de abono de família que seja
pago pela Segurança Social, se aplicável (a entrega desta declaração não
dispensa a candidatura ao ASE).

Para a matrícula deverá ter em sua posse o Cartão de Cidadão do Aluno e do
Encarregado de Educação.

Escola
Básica D.
Luís da
Cunha

Efetivação da renovação de matrícula com
Professor Titular de Turma na Escola
Secundária de Vergílio Ferreira
4º ano

03/07/2019

4º1ª DLC – Sala B104

Horário : 09:30 às 12:30

Deverá entregar os seguintes documentos:
- Cópia do comprovativo do sistema e subsistema de saúde de que o aluno é
beneficiário;
- Fotocópia do Boletim Individual de Saúde atualizado;
-Dados relativos à composição do Agregado Familiar por últimos
validados/confirmados pela Autoridade Tributária, se aplicável (caso o
Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe);
- Comprovativo/Certidão de morada validado pela Autoridade Tributária (do
aluno, ou do pai ,ou da mãe, ou do encarregado de educação que não seja pai e
mãe);
- Documento comprovativo da prestação social de abono de família que seja
pago pela Segurança Social, se aplicável (a entrega desta declaração não
dispensa a candidatura ao ASE).

O Diretor

2º, 3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário
Escola

Ano de
escolaridade que
frequentaram em
2018/2019

Dia

Horário/Local

Observação

Efetivação da renovação de matrícula com
Diretor de Turma na Escola Básica de
Telheiras

6º ano

26/06/2019

6º1ª T – Biblioteca
6º2ª T – Biblioteca
6º3ª T – Biblioteca
6º4ª T – Sala TIC
6º5ª T – Sala TIC
6º6ª T – Sala TIC
Horário das 9:30 às 12:30 nas respectivas
salas da Escola

Escola
Básica
Telheiras

Efetivação da renovação de matrícula com
Diretor de Turma na Escola Básica de
Telheiras
9º ano

08/07/2019

9º1ª T – Biblioteca
9º2ª T – Biblioteca
9º3ª T – Sala TIC
9º4ª T – Sala TIC
Horário das 9:30 às 12:30 nas respectivas
salas da Escola

Para a matrícula deverá ter em sua posse o Cartão de Cidadão do Aluno e do
Encarregado de Educação.
Deverá entregar os seguintes documentos:
- Cópia do comprovativo do sistema e subsistema de saúde de que o aluno é
beneficiário;
- Fotocópia do Boletim Individual de Saúde atualizado;
-Dados relativos à composição do Agregado Familiar por últimos
validados/confirmados pela Autoridade Tributária, se aplicável (caso o
Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe);
- Comprovativo/Certidão de morada validado pela Autoridade Tributária (do
aluno, ou do pai ,ou da mãe, ou do encarregado de educação que não seja pai e
mãe);
- Documento comprovativo da prestação social de abono de família que seja
pago pela Segurança Social, se aplicável (a entrega desta declaração não
dispensa a candidatura ao ASE).

Escola

Ano de
escolaridade que
frequentaram em
2018/2019

Dia

Horário/Local

Observação

Efetivação da renovação de matrícula com
Diretor de Turma na Escola Básica de
S.Vicente

6º ano

26/06/2019

6º1ª SV – C11
6º2ª SV – C12
6º3ª SV – C13
6º4ª SV – C14
6º5ª SV – C14
Horário das 9:30 às 12:30 nas respectivas
salas da Escola

Escola
Básica S.
Vicente

Efetivação da renovação de matrícula com
Diretor de Turma na Escola Básica de
S.Vicente
9º ano

08/07/2019

9º1ª SV – C11
9º2ª SV – C12
9º3ª SV – C13
Horário das 9:30 às 12:30 nas respectivas
salas da Escola

Para a matrícula deverá ter em sua posse o Cartão de Cidadão do Aluno e do
Encarregado de Educação.
Deverá entregar os seguintes documentos:
- Cópia do comprovativo do sistema e subsistema de saúde de que o aluno é
beneficiário;
- Fotocópia do Boletim Individual de Saúde atualizado;
-Dados relativos à composição do Agregado Familiar por últimos
validados/confirmados pela Autoridade Tributária, se aplicável (caso o
Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe);
- Comprovativo/Certidão de morada validado pela Autoridade Tributária (do
aluno, ou do pai ,ou da mãe, ou do encarregado de educação que não seja pai e
mãe);
- Documento comprovativo da prestação social de abono de família que seja
pago pela Segurança Social, se aplicável (a entrega desta declaração não
dispensa a candidatura ao ASE).

Escola

Ano de
escolaridade que
frequentaram em
2017/2018

9º ano

Dia

Horário/Local

08/07/2019

Efetivação da renovação de matrícula com
Diretor de Turma na Escola Secundária de
Vergílio Ferreira
9º1ª VF – B101*
9º2ª VF – B102*
9º3ª VF – B103*
Horário das 9:30 às 12:30 nas respectivas
salas da Escola

Escola
Secundária
de Vergílio
Ferreira
12/07/2019

*caso existam exames nesta data as matrículas
serão realizadas na Biblioteca da Escola.
09:15/16:00
EN (R/C) – Levantar os impressos na Escola
Secundária de Vergílio Ferreira

11º ano
15/07/2019

Entrega dos impressos devidamente
preenchidos ao Diretor de Turma, em horário
afixado na entrada da Escola Secundária de
Vergílio Ferreira

Observação

Para a matrícula deverá ter em sua posse o Cartão de Cidadão do Aluno e do
Encarregado de Educação.
Deverá entregar os seguintes documentos:
- Cópia do comprovativo do sistema e subsistema de saúde de que o aluno é
beneficiário;
- Fotocópia do Boletim Individual de Saúde atualizado;
-Dados relativos à composição do Agregado Familiar por últimos
validados/confirmados pela Autoridade Tributária, se aplicável (caso o
Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe);
- Comprovativo/Certidão de morada validado pela Autoridade Tributária (do
aluno, ou do pai ,ou da mãe, ou do encarregado de educação que não seja pai e
mãe);
- Documento comprovativo da prestação social de abono de família que seja
pago pela Segurança Social, se aplicável (a entrega desta declaração não
dispensa a candidatura ao ASE).
Documentação necessária:
-Boletim de Matrícula/Renovação
Caso surja alteração do Encarregado de Educação:
-Dados relativos à composição do Agregado Familiar por últimos
validados/confirmados pela Autoridade Tributária, se aplicável (caso o
Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe);
- Comprovativo/Certidão de morada validado pela Autoridade Tributária (do
aluno, ou do pai ,ou da mãe, ou do encarregado de educação que não seja pai e
mãe);
- Documento comprovativo da prestação social de abono de família que seja
pago pela Segurança Social, se aplicável (a entrega desta declaração não
dispensa a candidatura ao ASE).

O Diretor

