
                                                                                                                                                                     
 

 
MATRÍCULAS 

 
Matrículas pela 1ª vez no Pré-escolar e no 1º Ano do Ensino Básico 

 
Ano letivo 2022/2023 

 
Avisam-se os interessados que se encontram abertas as matrículas para 

os alunos que pretendem frequentar pela 1ª vez a Educação Pré-escolar e o 

1ºano do Ensino Básico, no Agrupamento de Escolas de Branca.  

O período normal de matrículas decorre, para a Educação Pré-Escolar e 

Ensino Básico, entre o dia 19 de abril e o dia 16 de maio do corrente ano. 

Expirado o período fixado, podem ser aceites matrículas, em condições 

excecionais, devidamente justificadas. 

A matrícula deve ser feita pelos encarregados de educação, 

preferencialmente em www.portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com o recurso a 

uma das seguintes formas de autenticação: cartão de cidadão, chave móvel 

digital ou credenciais de acesso ao portal das finanças. Não sendo possível, 

poderá ser apresentado de modo presencial nos serviços administrativos. 

 

Os documentos necessários para as Matrículas, são os seguintes:  
 
 1 Fotografia tipo-passe; 

 Cartão de Cidadão do aluno, do encarregado de educação, do Pai e 

da Mãe.  

 Boletim de Vacinas atualizado; 

 Documento comprovativo de residência do Encarregado de Educação; 

 Documento comprovativo do local de trabalho do Encarregado de 

Educação; 

 Documento da composição do agregado familiar validado pela 

Autoridade Tributária; 

 Documento comprovativo do posicionamento no Escalão do Abono de 

Família, emitido pela Segurança Social ou pelo serviço processador, 

tratando-se de trabalhador da Administração Pública; 
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 Inscrição em Educação Moral e Religiosa (EMR) e nas atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) (1º ano) *; 

 Inscrição nas Refeições e Auxílios Económicos (Pré escolar ou 1º 

ano) em http://unicardkids.microio.pt/CMAlbergaria/main.php 

(clicar em Candidatura Ação Social Escolar Novas Matrículas 

2022/2023) 

 Inscrição nas Refeição ou Prolongamento de horário (pré-escolar) *; 

 Declaração de consentimento prévio do titular dos dados pessoais (no 

caso de a matrícula ser efetuada nos Serviços Administrativos). 

 

Os documentos sinalizados com * encontram-se na página do agrupamento, 

em www.aebranca.net. Deverão ser preenchidos e anexados nesse portal ou 

remetidos para os Serviços Administrativos, através email 

matriculas@aebranca.net, ou entregues presencialmente. 

 

Nota: Os Encarregados de Educação são solicitados a indicar até cinco 
estabelecimentos de ensino do agrupamento, por ordem decrescente de 
prioridade, que pretendem que o seu educando frequente; esta reflexão deve 
ser feita cuidadosamente, pois seguir-se-ão sucessivamente as prioridades 
indicadas pelos Encarregados de Educação. 

 
Para mais informações, devem consultar os Despacho Normativo nº 5/2020, Despacho 

Normativo n.º 10-B/2021, Despacho nº4209-A/2022, de 11 de abril de 2022 e a página web do 

agrupamento. 

 

 

 

Branca, 12 de abril de 2022 

A Coordenadora Técnica, 

Anabela Silva 
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