
O QUE DEVE SABER SOBRE AS MATRÍCULAS NO PRÉ-ESCOLAR E NO 
PRIMEIRO ANO DO 1º CICLO 

1. Período para matrículas 2021-2022 

Os períodos oficiais para as matrículas 2021-2022 são os constantes no Despacho Normativo nº 
10-B/2021, de 14 de abril 

• Pré-escolar e 1.º ano do ensino básico: de 15 de abril até 14 de maio; 
• No caso de renovação de matrícula para o Pré-Escolar, 2.º, 3.º, 4.º e 6.º anos, com 

exceção das transferências de escola, a renovação é feita automaticamente pelas 
escolas entre os dias 10 e 16 de julho. 

• Online todo o ano para novos processos. 

2. Quem se pode inscrever no Pré-Escolar (Jardim de Infância)? 

Para o Pré-Escolar podem inscrever-se as crianças que completem 3 anos até 31 de dezembro 
do corrente ano. 

3. Quem se deve inscrever no primeiro ano do 1º ciclo? 

A matrícula no 1º ano do ensino básico é obrigatória para as crianças que completem 6 anos de 
idade até 15 de setembro do corrente ano. 

4. No caso das crianças que completem 6 anos de idade entre 15 de setembro 
e 31 de dezembro? 

As crianças que completem os 6 anos de idade entre 15 de setembro e 31 de dezembro podem 
matricular-se no 1.º ciclo do ensino básico, se o encarregado de educação assim pretender, sem 
quaisquer formalidades adicionais. A sua entrada, no entanto, fica condicionada ao número de 
vagas disponíveis, depois de aplicadas as prioridades definidas na lei. 

5. E se os encarregados de educação quiserem antecipar ou adiar a ingressão 
das crianças no primeiro ano do primeiro ciclo? 

Em situações excecionais previstas na lei, o encarregado de educação pode requerer a 
antecipação ou o adiamento da matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico; o 
requerimento referido no número anterior deve ser apresentado no estabelecimento de ensino 
frequentado pela criança ou, se não for o caso, que pretende frequentar, até 15 de maio do ano 
escolar imediatamente anterior ao pretendido para a antecipação ou adiamento da matrícula, 
acompanhado de um parecer técnico fundamentado, o qual integra, obrigatoriamente, uma 
avaliação psicopedagógica da criança. 

6. Como pode ser feita a matrícula? 

As matrículas para 2021-2022 podem ser efetuadas preferencialmente online, no Portal das 
Matrículas, com uma linha de apoio dedicada:  matriculaseletronicas@dgeec.mec.pt. Para se 
autenticar no Portal das Matrículas vai precisar dos dados de acesso ao portal das Finanças 
(também o pode fazer, em alternativa, com a Chave Móvel Digital ou com Cartão de Cidadão, 
leitor de cartão smartcard e PIN de autenticação). 
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Para a matrícula online devem ter os Cartões de Cidadão do encarregado de educação e do aluno 
a matricular, com os respetivos códigos de autenticação, e digitalização de todos os documentos 
necessários. 

Depois, no Portal das Matrículas, devem preencher os seguintes campos: 

1. Consentimento 
2. Dados do Encarregado de Educação 
3. Dados Gerais do Aluno 
4. Dados da Matrícula 
5. Comprovativos 
6. Confirmar dados 

Depois de terminar, e caso tenha autorizado, vai receber um e-mail com a confirmação do 
pedido. Aconselhamos que o faça, para que posteriormente possa receber notificações sobre o 
estado do processo. 

No caso de fazer a matrícula presencialmente, confirme com a sede de agrupamento da sua área 
de residência o local e horário para a matrícula presencial – pode ser necessário fazer marcação 
ou solicitar uma senha de vez com antecedência. 

A inscrição pode ser feita pelos encarregados de educação e/ou agentes educativos com 
responsabilidade nos processos escolares da criança. 

7. Documentos necessários para a matrícula no Jardim de Infância 

É necessário apresentar os seguintes documentos, caso faça a matrícula presencialmente: 

• Cartão de Cidadão da criança e do Encarregado de Educação 
• Foto do aluno (tipo-passe) 
• Comprovativo da área de residência (pode ser uma fatura da luz ou do gás desde 

que tenha o nome e morada do Encarregado de Educação) ou da morada onde 
exerce atividade profissional (este deverá ser passado pela respetiva empresa) – 
caso pretenda usar estes critérios para ter prioridade em relação à vaga. 

• Caso o Encarregado de Educação não seja o pai ou a mãe da criança, é também 
necessário um comprovativo da constituição do agregado familiar validado pelas 
Finanças. 

• Declaração da Segurança Social, do ano 2021, com indicação do escalão abono de 
família (caso pretenda obter prioridade através deste fator) 

• Documento de Regulação do Poder Paternal, no caso de pais separados 
• Caso se aplique, a Ficha de Candidatura Ação Social Escolar. 

8. Documentos necessários para a matrícula no primeiro ciclo 

É necessário apresentar os seguintes documentos, caso a matrícula seja feita presencialmente: 

• Cartão de Cidadão da Criança e do Encarregado de Educação 
• Foto do aluno (digital ou do Cartão de Cidadão) 
• Comprovativo da área de residência (pode ser uma fatura, da luz ou do gás desde 

que tenha o nome e morada do Encarregado de Educação) ou da morada onde 
exerce atividade profissional (este deverá ser passado pela respetiva empresa) – 
caso pretenda usar estes critérios para ter prioridade em relação à vaga. 



• Caso o encarregado de educação não seja o pai ou a mãe do aluno, é também 
necessário um comprovativo da constituição do agregado familiar validado pelas 
Finanças. 

• Declaração da Segurança Social, do ano 2021, com indicação do escalão abono de 
família (caso pretenda obter prioridade através deste fator) 

• Documento de Regulação do Poder Paternal, no caso de pais separados 
• Caso se aplique, a Ficha de Candidatura Ação Social Escolar. 

9. Como é feita a candidatura a auxílios económicos (Ação Social Escolar) 

• Contacte a sede do Agrupamento de Escolas a que pertence o estabelecimento de 
ensino que pretendem frequentar, geralmente é feita no ato de inscrição, mediante 
apresentação do Comprovativo do escalão 1 ou do escalão 2, do abono de família e 
comprovativo do NIB. 

10. Em quantos estabelecimentos se podem inscrever: 

Na matrícula deve indicar-se um mínimo de 3 estabelecimentos e um máximo de 5. Os 
estabelecimentos de ensino podem pertencer a diferentes Agrupamentos. 

11. Como é que se procede à distribuição do número de vagas no Pré-
Escolar? 

As crianças são posicionadas nas listas de admissão de acordo com as prioridades de admissão e 
critérios de desempate definidos pelo diploma legal. No pré-escolar, as crianças são admitidas 
de acordo com os seguintes critérios de ordenação: 

• 1ª – crianças que completem 5 anos até 31 de dezembro 
• 2ª – crianças que completem 4 anos até 31 de dezembro 
• 3ª – crianças que completem 3 anos até 15 de setembro 
• 4ª – crianças que completem 3 anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro 

Quando se verificam situações de igualdade aplicam-se os seguintes critérios de desempate: 

1. Crianças com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos artigos 
27.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na redação conferida pela Lei n.º 
116/2019, de 13 de setembro; 

2. Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º da Lei n.º 
90/2001, de 20 de agosto, na redação conferida pela Lei n.º 60/2017, de 1 de agosto; 

3. Crianças com irmãos ou com outras crianças e jovens, que comprovadamente pertençam 
ao mesmo agregado familiar, a frequentar o estabelecimento de educação e de ensino 
pretendido, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 2.º; 

4. Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino 
pretendido; 

5. Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua 
atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 
educação e de ensino pretendido; 

6. Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 
influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

7. Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses 
e dias; 



8. Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino 
pretendido; 

9. Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do 
estabelecimento de educação e de ensino. 

12. Como é que se procede à distribuição do número de vagas no primeiro 
ano do 1º Ciclo? 

As crianças e os alunos são posicionados nas listas de admissão de acordo com as prioridades de 
admissão e critérios de desempate definidos por diploma legal. No 1.º Ciclo do Ensino Básico, no 
1.º ano de escolaridade, as crianças são admitidas de acordo com os seguintes critérios de 
ordenação: 

1. Com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos artigos 27.º e 
36.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na redação conferida pela Lei n.º 
116/2019, de 13 de setembro; 

2. Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino 
básico no mesmo agrupamento de escolas; 

3. Com irmãos ou outras crianças e jovens, que comprovadamente pertençam ao mesmo 
agregado familiar, que frequentam o estabelecimento de educação e de ensino 
pretendido, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 2.º; 

4. Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na 
área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

5. Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 
profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação 
e de ensino pretendido; 

6. Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 
estabelecimento de educação e de ensino, dando-se prioridade de entre estes aos alunos 
que no ano letivo anterior tenham frequentado um estabelecimento de educação e de 
ensino do mesmo agrupamento de escolas; 

7. Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições 
do sector social e solidário na área de influência do estabelecimento de ensino ou num 
estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando 
preferência aos que residam comprovadamente mais próximo do estabelecimento de 
educação e de ensino escolhido; 

8. Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino; 

9. Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de 
matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de 
estudos no estabelecimento de educação e de ensino. 

13. Como é que se sabe se uma criança tem vaga no jardim de infância e 
no 1.º ano de escolaridade? 

Terminado o prazo para apresentação do pedido de matrícula, o Agrupamento de Escolas torna 
pública a lista das crianças que requereram matrícula. 
Após a colocação das crianças é publicada a lista definitiva de crianças admitidas.  
 


