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MATRÍCULAS 
 

PRÉ-ESCOLAR E 1.º ANO DO ENSINO BÁSICO 
Ano letivo 2021/2022 

 
De acordo com o Despacho Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril, o período de matrículas para a educação 

pré-escolar (pela primeira vez) e para o 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico decorre de 15 de abril até 14 de maio de 
2021. 

O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet na aplicação informática disponível no 
Portal das Escolas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com o recurso à autenticação através do Cartão de Cidadão, 
Chave Móvel Digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

Não sendo possível cumprir o disposto anterior, mediante marcação prévia (253 480 320) os interessados 
deverão dirigir-se aos serviços administrativos da Escola Básica e Secundária de Infias (Sede do Agrupamento de Escolas 
de Infias, Vizela) 

 

Escolas com ensino pré-escolar e 1.º ano do ensino básico: 
 

 Escola Básica de S. Miguel, Vizela                                                                  

 Escola Básica de Infias                                                                            

 Escola Básica de Tagilde  

 Escola Básica de Vizela, S. Paio 

 
DESTINATÁRIOS 
 Pré-escolar 

 Crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no 1.º Ciclo Ensino Básico; 

 Crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro são aceites a título 

condicional, dependendo a aceitação definitiva da existência de vaga; 

 Crianças que completem 3 anos de idade entre 1 de janeiro e o final do ano letivo, pode ser feita ao longo 

do ano letivo, e é aceite definitivamente desde que haja vaga, podendo frequentar a partir da data em 

que perfaz os 3 anos. 

 1.º ano 
 Crianças que completem 6 anos de idade até 15 de setembro (obrigatória); 

 Crianças que completem 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro, com inscrição 

condicional, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 Cartão de Cidadão do seu educando e do Encarregado de Educação; 

 Últimos dados relativos à composição do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária; 

 Uma fotografia em formato digital do seu educando; 

 Número de Identificação da Segurança Social (NISS) do seu educando e do Encarregado de Educação; 

 Número de Cartão de Utente de Saúde/Beneficiário (SNS); 

 Número de Identificação Fiscal (NIF) do seu educando e do Encarregado de Educação. 

 

Todos os Encarregados de Educação que pretendam requerer a AÇÃO SOCIAL ESCOLAR devem aguardar orientações. 

 
 

 Vizela, 15 de abril de 2021 
A Diretora 

Rosa Maria Carvalho 
 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/

