
 

AVISO 
MATRÍCULAS 

PRÉ-ESCOLAR E 1º ANO DE ESCOLARIDADE 2019/2020 
As matrículas para o pré-escolar e 1º ano do ensino básico, para o ano letivo 2019/2020, 
decorrerão de 15 de Abril a 15 de Junho de 2019. O processo é efectuado, preferencialmente, 
no Portal das Matrículas [https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt]. 

Na impossibilidade do encarregado de educação não poder realizar a matrícula online, 
poderá fazê-lo na secretaria da escola sede (Escola E. B. 2/3 da Corga) das 8:30 horas às 
16:00 horas, ou na Escola Básica/Centro Escolar, no seguinte horário: 

Ø Escola Básica de Gião – 10 de maio, das 17:30h às 19:30 horas; 
Ø Centro Escolar de Louredo – 17 de maio, das 17:30h às 19:30 horas; 
Ø Centro Escolar de Lobão – 24 de maio, das 17:30h às 19:30 horas; 
Ø Escola Básica da Póvoa-Vale – 31 de maio, das 17:30h às 19:30 horas. 

Para matricular um/a aluno/a devem ser apresentados os seguintes documentos:  
• o número de identificação fiscal (NIF) das crianças e dos/as alunos/as, no caso de o 

terem atribuído; 
• os dados relativos à composição do agregado familiar por últimos validados pela 

Autoridade Tributária, apenas nos casos em que o/a Encarregado/a de Educação não 
seja o pai ou a mãe;  
• o número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS);  
• o número de cartão de utente de saúde/beneficiário, a identificação da entidade e o 

número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável;  
• o número de identificação da segurança social (NISS) das crianças e dos/as alunos/as 

beneficiários da prestação social de abono de família que seja pago pela segurança 
social;  
• o comprovativo da morada da área de residência;  
• o comprovativo da morada da atividade profissional; 
• uma foto tipo passe. 

Legislação aplicável: Despacho Normativo no 6/2018, de 12 de abril. 

Corga de Lobão, 12 de abril de 2019 
O Diretor 

Manuel Sousa Couto 


