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MATRÍCULAS ELETRÓNICAS 

PROCESSO DE MATRÍCULA NO ANO 2022/2023  

PASSO A PASSO 
 

A matrícula é apresentada online no Portal das Matrículas (portal das matrículas.edu.gov.pt) com recurso à 
autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

 

1 – DADOS PESSOAIS DO ALUNO 

DADOS PESSOAIS DO ALUNO 
➢ Nome do aluno 
➢ Data de nascimento 
➢ Tipo documento: cartão cidadão / 

Bilhete Identidade / Cédula 
pesssoal 

➢ Número do documento: número 
do cartão cidadão / Bilhete 
Identidade / Cédula pesssoal 

➢ Data de validade do cartão 
cidadão: dia/mês/ano 

➢ Sexo: Masculino / femenino 
➢ País de nascimento: onde nasceu 
➢ Nacionalidade: Portuguesa ou 

outra 
 
MORADA DE RESIDÊNCIA 
➢ Morada: 
➢ Código Postal: 5430 – xxx 
➢ País: Portugal 

 

OUTROS ELEMENTOS DE 
IDENTIFICAÇÃO 
➢ Número de identificação de 

segurança social: xxxxxxxxxxx 
➢ Número de Identificação 

Fiscal:xxx xxx xxx 
➢ Número de Utente SNS: 
➢ Outro sistema de saúde: exª 

ADSE, SAD, ADMG, SAMS, Etc... 
 
CONTACTOS 
Email:xxxxxx@cccccc.pt 
2º Email: xxxxxx@cccccc.pt 
Número de telefone: 278 xxx xxx 
Número de telemovel: 9x xxxxxxx 
 
SITUAÇÃO DO ANO ANTERIOR (Qual o 
estabelecimento de ensino frequentado 
no ano anterior) 
 
Nº de anos que frequentou:  
 

Outros:  
 
Escalão de Abono de família: Exª: 1ºesc, 2º, 3º, 
4º, etc... 
Tem as vaicnas em dia? Sim ou Não 
 
Tem computador em casa? Sim ou Não 
 
Tem internet em casa? Sim ou Não 
 
Tem titulo de transporte escolar? Sim ou Não 
 
Tem necessidades específicas? Sim ou Não 
 

 

2 – DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

DADOS PESSOAIS  
➢ Nome: 
➢ Data de nascimento: 
➢ Relação de parentesco: Pai/Mãe/avó/avô/tia, etc... 
➢ Caracterização do Encarregado de Educação: o pai ou a mãe que, por acordo ou presumido entre ambos, é indicado para exercer 

essas funções, presumindo-se ainda, até que qualquer indicação em contrário… 
➢ Tipo documento: cartão cidadão / Bilhete Identidade / Cédula pesssoal 
➢ Número do documento: número do cartão cidadão / Bilhete Identidade / Cédula pesssoal 
➢ País de nascimento: onde nasceu 
➢ Nacionalidade: Portuguesa ou outra 

MORADA DE RESIDÊNCIA 
Morada: 

Código Postal: 5430 – xxx 

MORADA DEPROFISSIONAL 
Morada: 

Código Postal: 5430 – xxx 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

Formação Académica: Básico/Secundário/Ensino 

Superior 

Situação de emprego:trabalhador independente/ por 

conta outrém, etc.... 

Profissão: agricultor, bombeiro, polícia, etc... 

Categoria profissional: 

CONTACTOS 

Email: 

Segundo email:------ 

Nº telefone:--------  Nº telemóvel:------- 

Nº telefone de emprego: ------- 
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3 – COMPROVATIVOS INCLUÍDOS 

Os documentos devem ser carregados/anexados em cada campo solicitado 

TIPO DE DOCUMENTO ENTREGUE/VALIDADO? 

Comprovativo de morada de residência Sim/Não – caso não seja preenchido com o Cartão de cidadão 

Comprovativo de local de trabalho Sim/Não 

Comprovativo de abono de família Deve dar consentimento ou não à segurança social para interconexão com o portal das 
matrículas 

Comprovativo de constituição do agregado familiar Sim/Não - validado pela Autoridade Tributária 

Comprovativo de Necessidades Específicas Sim/Não 

Comprovativo de Itinerante Sim/Não - caso o/a educando/a pretenda frequentar a escolaridade em regime de 
itinerância 

Comprovativo de Habilitações Sim/Não 

Declaração de Vaga Sim/Não - para o caso do(as) educando(as) que pretendem frequentar a escolaridade 
no ensino artístico especializado em quaisquer dos seus regimes de frequência 

(integrado, supletivo, articulado); 

 

 

4 – ESCOLAS (ESCOLHER AS 5 ESCOLAS POR ORDEM DE PREFERÊNCIA) 

 

Selecionar as escolas 

 

O Encarregado de Educação assume inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas 

bem como dos documentos apresentados, dos quais depende a operacionalização das prioridades na 

matrícula, conforme estabelecido nas normas aplicáveis. 

 

 

 

Valpaços, 20 de abril de 2022 

 

 

A Diretora do AEV 

Alexandra Cristina Pinto Doutel 


