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Ano Letivo 2015/2016 
 

Matrículas no 1.º Ano de Escolaridade 

 
AVISO DE ABERTURA 

 
 

 

Informam-se os pais/encarregados de educação de que as inscrições no 1.º ano de 

escolaridade, para o ano letivo 2015/2016, deverão ser efetuadas do dia 15 de abril ao dia 15 

de Junho. O pedido de matrícula deve ser apresentado via Internet, na aplicação informática 

disponível no Portal das Escolas (www.portaldasescolas.pt) ou nos serviços administrativos da 

escola sede do Agrupamento de Escolas do Barreiro.  

 
 
Documentos necessários: 
 
  

 Cartão de cidadão (do aluno, dos pais e do Encarregado de Educação); fotocópia do 
mesmo e respetivos códigos; 
 

  Cartão de Utente dos Serviços de Saúde e fotocópia do mesmo; 

 

  Boletim de vacinas (atualizado) e fotocópia do mesmo; 
 

  Cartão de Identificação da Segurança Social (NISS) e fotocópia do mesmo; 

 

 Fotocópia de documentos comprovativos do local de residência /local de trabalho do 
Encarregado de Educação; 

 

  Declaração médica/ Atestado Médico (no caso de haver Necessidades Educativas 

Especiais); 
 

 2 Fotografias (tipo passe); 
 

  Documentos facultados pelos Serviços Administrativos (ficha de Identificação do 

Aluno, documento de seguro escolar, ficha de registo de preferência de escolas, ficha 
de pedido de concessão de subsídio à Câmara Municipal do Barreiro; termo de 
responsabilidade e autorização de saída). 

 

 
 

 

http://www.portaldasescolas.pt/
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Ano Letivo 2015/2016 
 

Inscrições no ensino Pré- escolar  

 
 

AVISO DE ABERTURA 
 

 
Informam-se os pais/encarregados de educação de que as inscrições no ensino Pré- escolar, para o ano 

letivo 2015/2016, deverão ser efetuadas do dia 15 de abril ao dia 15 de Junho. O pedido de matrícula 

deve ser apresentado via Internet, na aplicação informática disponível no Portal das Escolas 

(www.portaldasescolas.pt) ou nos serviços administrativos da escola sede do Agrupamento de Escolas 

do Barreiro.  

 

 

Documentos necessários: 

 
 

 Cartão de cidadão (do aluno, dos pais e do Encarregado de Educação), fotocópia dos 
mesmos e respetivos códigos; 
 

  Cartão de Utente dos Serviços de Saúde e fotocópia do mesmo; 

 

  Boletim de vacinas (atualizado) e fotocópia do mesmo; 
 

  Cartão de Identificação da Segurança Social (NISS) e fotocópia do mesmo; 

 

 Fotocópia de documentos comprovativos do local de residência /local de trabalho do 
Encarregado de Educação (fotocópia do recibo da água / Luz ou comprovativo do local 
do trabalho); 
 

  Declaração médica/ Atestado Médico (no caso de haver Necessidades Educativas 

Especiais); 
 

 2 Fotografias (tipo passe); 
 

  Documentos facultados pelos Serviços Administrativos (ficha de Identificação do 
Aluno, documento de seguro escolar, ficha de registo de preferências de escolas, 

ficha de pedido de concessão de subsídio à Câmara Municipal do Barreiro, termo de 
responsabilidade e autorização de saída). 

 

 

http://www.portaldasescolas.pt/

