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INSCRIÇÕES 

PRÉ – ESCOLAR 

Ano Letivo 2018 / 2019 

 
Avisam-se todos os interessados que as inscrições para o pré – escolar (crianças nascidas em 2013, 2014 e 

2015) serão realizadas na Escola Básica de Matosinhos (Serviços Administrativos) de 16 de abril a 15 de junho de 

2018 de 2.ª a 6.ª feira das 08h30m às 16h e às 3.ªs feiras das 08h30m às 18h30m. 

 A inscrição deverá ser feita preferencialmente no Portal das Escolas (https://www.portaldasescolas.pt) com 

recurso à autenticação através de cartão de cidadão e / ou presencialmente nos Serviços Administrativos deste 

Agrupamento de Escolas onde será fornecido comprovativo da inscrição. 

 

Documentos a entregar nos Serviços Administrativos (devidamente preenchidos): 

 Boletim de Inscrição Próprio do Agrupamento; 

 Inscrição no serviço de refeições da CMM (carece de cópia do cartão cidadão);  

 Documento comprovativo de residência em nome do Encarregado de Educação – EE (cartão de 

cidadão / fatura de água / luz…); 

 Declaração da Entidade Patronal (local de atividade profissional do Enc. de Ed.); 

 Apresentação dos Cartões de Cidadão (criança / encarregados de educação) com moradas 

devidamente atualizadas; 

 2 fotos tipo passe; 

 Declaração do escalão do abono emitido pela Segurança Social; 

 Se pretender solicitar Subsídio Escolar deve munir-se de impresso próprio (fornecido pela escola / 

descarregado da página da escola). 

 

Nota: A situação de delegação de responsabilidade parental só poderá ser observada à luz do disposto no 

ponto 3 do art.º 2.º do Despacho Normativo n.º 6/2018 só sendo operativa “…na condição do aluno efetivamente 

residir com o encarregado de educação, o que deverá ser comprovado mediante os últimos dados relativos à 

composição do agregado familiar validados pela Autoridade Tributária…”.     

 

Nota: para a admissão / distribuição das crianças pelas vagas existentes em cada estabelecimento de 

educação de pré-escolar serão observados os critérios estabelecidos no art.º 10.º do Despacho Normativo n.º 

6/2018, DR, 2.ª série – N.º 72 de 12 de abril. 

 

 

Matosinhos, 12 de abril de 2018 

A Direção Executiva 
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