
 
AVISO 

Em conformidade com as disposições constantes na Despacho Normativo n.º 1-B/2017, de 17 de abril, as matrículas para a Educação Pré-Escolar e para o 1º 
Ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo de 2017-2018, decorrem entre os dias 15 de abril e 15 de junho de 2017.  

 
O pedido de matrícula é efetuado na página eletrónica do Portal das escolas – www.portaldasescolas.pt – na secção “matrícula eletrónica”. Caso não ser 

possível a inscrição via INTERNET, poderá ser realizada de modo presencial, nos Serviços de Administração Escolar (SAE) da Escola Básica 2,3 Damião de Odemira, 
dentro do horário normal de expediente (9.30h-16.30h).  

 

MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Para inscrições online Para inscrições presenciais nos SAE 
 
-  instalação do leitor de cartão de cidadão no computador; 
- indicação, por ordem de preferência, até cinco escolas, cuja escolha de 
frequência é a pretendida, sem prejuízo do disposto no n.º 12 do art.º 6.º do DN n.º 
1-B/2017, de 17 de abril; 
- cartão de cidadão do encarregado de educação; 
- cartão de cidadão da criança; 
- códigos de autenticação do cartão de cidadão. 
 
Devem entregar nos Serviços de Administração Escolar  
- uma fotografia da criança, tipo passe, atualizada; 
- fotocópia do boletim de vacinas, atualizado; 
- declaração da Segurança Social ou da entidade empregadora dos pais/encarrega- 
dos de educação, com indicação do escalão do abono (caso pretenda usufruir da 
Ação Social Escolar). 
 
Notas 

a) Nos SAE serão verificados os dados dos cartões de cidadão da criança e do 
respetivo encarregado de educação; 

b) A matrícula das crianças que completem os 3 anos, entre 16 de setembro e 31 de 
dezembro, é aceite, a título condicional, dependendo a sua aceitação definitiva da 
existência de vaga nas turmas já constituídas, depois de aplicadas as prioridades 
definidas no art.º 9.º do DN n.º 1-B/2017, de 17 de abril. 

 
Para efeitos de inscrição nas atividades de animação e de apoio à família 
Declaração da entidade empregadora a mencionar o horário de trabalho dos pais. 

 
- indicação, por ordem de preferência, até cinco escolas, cuja escolha de frequência 
é a pretendida, sem prejuízo do disposto no n.º 12 do art.º 6º do DN n.º 1-B/2017, de 
17 de abril; 
- cartão de cidadão do pai e da mãe/ encarregado de educação para verificação de 
dados; 
- boletim de vacinas da criança, atualizado (fotocópia); 
- uma fotografia da criança, tipo passe, atualizada; 
- declaração da Segurança Social ou da entidade empregadora dos pais/encarrega- 
dos de educação, com indicação do escalão do abono (caso pretenda usufruir da 
Ação Social Escolar); 
- cartão de cidadão da criança para verificação de dados; 
            Observação: Caso não tenha cartão de cidadão, é necessário: 
                                - cartão utente da criança (duas fotocópias); 
                                   - cartão de contribuinte da criança (fotocópia); 
                                   - cartão de beneficiário da Segurança Social da criança (fotocópia); 

                                - boletim de nascimento (fotocópia). 

Notas 
a) Nos SAE serão verificados não apenas os dados do cartão de cidadão do 

encarregado de educação, mas também os do pai e da mãe do aluno; 
b) A matrícula das crianças que completem os 3 anos, entre 16 de setembro e 31 

de dezembro, é aceite, a título condicional, dependendo a sua aceitação 
definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas, depois de 
aplicadas as prioridades definidas no art.º 9.º do DN n.º 1-B/2017, de 17 de 
abril. 

Para efeitos de inscrição nas atividades de animação e de apoio à família 
Declaração da entidade empregadora a mencionar o horário de trabalho dos pais. 

 
 
 

 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ODEMIRA  
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MATRÍCULAS NO 1º ANO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 
 

Para inscrições online Para inscrições presenciais nos SAE 
 
-  instalação do leitor de cartão de cidadão no computador; 
- indicação, por ordem de preferência, até cinco escolas, cuja escolha de 
frequência é a pretendida, sem prejuízo do disposto no n.º 12 do art.º 6.º do DN n.º 
1-B/2017, de 17 de abril; 
- cartão de cidadão do encarregado de educação; 
- cartão de cidadão da criança; 
- códigos de autenticação do cartão de cidadão. 
 
Devem entregar nos Serviços de Administração Escolar  
- uma fotografia da criança, tipo passe, atualizada; 
- fotocópia do boletim de vacinas, atualizado; 
- declaração da Segurança Social ou da entidade empregadora dos pais/encarrega- 
dos de educação, com indicação do escalão do abono (caso pretenda usufruir da 
Ação Social Escolar). 
 
 
Notas 

a) Nos SAE serão verificados os dados dos cartões de cidadão da criança e do 
respetivo encarregado de educação; 

b) As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 
dezembro podem ingressar no 1º ciclo, 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 n.º 1 do 
artigo 10.º do DN n.º 1-B/2017, de 17 de abril. 
 

 
 

 
- indicação, por ordem de preferência, até cinco escolas, cuja escolha de frequência 
é a pretendida, sem prejuízo do disposto no n.º 12 do art.º 6.º do DN n.º 1-B/2017, de 
17 de abril; 
- cartão de cidadão do encarregado de educação para verificação de dados; 
- boletim de vacinas da criança, atualizado (fotocópia); 
- uma fotografia da criança, tipo passe, atualizada; 
- declaração da Segurança Social ou da entidade empregadora dos pais/encarrega- 
dos de educação, com indicação do escalão do abono (caso pretenda usufruir da 
Ação Social Escolar); 
- cartão de cidadão da criança para verificação de dados; 
            Observação: Caso não tenha cartão de cidadão, é necessário: 
                                - cartão utente da criança (duas fotocópias); 
                                   - cartão de contribuinte da criança (fotocópia); 
                                   - cartão de beneficiário da Segurança Social da criança (fotocópia); 

                                - boletim de nascimento (fotocópia). 

                                            
Notas 

a) Nos SAE serão verificados não apenas os dados do cartão de cidadão do 
encarregado de educação, mas também os do pai e da mãe do aluno; 

b) As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 
dezembro podem ingressar no 1º ciclo, 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 n.º 1 do artigo 10.º 
do DN n.º 1-B/2017, de 17 de abril. 

 

 
 
 

 


