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Matrículas para o ano letivo de 2022/2023 

1.º Ano do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar 

O período de matrícula no portal das matrículas decorre de 19-04-2022 a 
16-05-2022, conforme artigo 2º do Despacho 4209-A/2022, de 11 de abril. 
 

INFORMAÇÃO 
 

Informam – se os Encarregados de Educação das crianças que irão frequentar a Educação Pré-

Escolar ou o 1º Ano do Ensino Básico que as matrículas para o ano letivo de 2022/2023 irão 

decorrer entre 19 de abril a 16 de maio.  

O Encarregado de Educação tem de efetuar a matrícula do seu educando no portal das matrículas 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através do cartão de cidadão, 

chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças”, conforme dispõe o n.º 1 do 

artigo 7.º do Despacho Normativo 10-B/2021, de 14 de abril. 

Caso o Encarregado de Educação não tenha meios informáticos para poder matricular o seu 

educando, poderá efetuar a mesma, presencialmente, nos Serviços Administrativos da Escola 

Sede do Agrupamento, Escola Básica de Montelongo, com agendamento prévio. 

O agendamento deve ser requerido, através do email alunos@aemontelongo.pt ou do telefone 

253490220. 

 
 

2 – Para matricula presencial na Escola 

Documentos necessários a entregar 

- Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação; 



 
 

Sede do Agrupamento: Escola Básica de Montelongo – 342269  Parque da Cidade, 4820-398 FAFE   Tel.: 253490220    Fax: 253494360 

         e-Mail: secretaria@aemontelongo.pt        http://aemontelongo.pt 

- Cartão de Cidadão do aluno; 

- Fotocópia do número Contribuinte (NIF) do aluno (caso não tenha o Cartão de Cidadão); 

- Fotocópia do número da Segurança Social (NISS) do aluno (caso não tenha o Cartão de Cidadão); 

- Fotocópia do número de Utente do aluno (caso não tenha o Cartão de Cidadão); 

- Cópia do Comprovativo onde está declarado o Agregado familiar (NIF) no Portal das Finanças; 

- Cópia do Comprovativo de escalão do abono de familia da Segurança Social; 

- Cópia do Comprovativo do Local de trabalho do Encarregado de Educação: 

- Cópia do boletim de vacinas atualizado; 

- 1 fotografia tipo passe: 

- Comprovativo de estatuto de estudante para os pais menores de idade. 

 
Só serão aceites matrículas mediante a apresentação de todos os documentos acima 

mencionados. Os impressos de matrícula encontram-se na página do agrupamento: 

https://aemontelongo.pt/index.php/about/matriculas 

Para mais informações contacte os Serviços de Administração Escolar através de: 

Email: alunos@aemontelongo.pt; 

telefone 253 490 220 
 

 


