
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – 2018/2019 
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA  

Criança 
     * Cartão de Cidadão, Passaporte, Título de Residência, ... 
No caso de Passaporte ou Título de Residência deverá apresentar 
fotocópia de: 
         *número de identificação fiscal (NIF); 

                 *cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde;  
         *número de beneficiário da Segurança Social (NISS); 
        * subsistema de saúde/seguradora (caso se aplique); 

* Últimos dados relativos à composição do agregado familiar validado 
pela Autoridade Tributária (a obter no Portal das Finanças em Dados 
Pessoais Relevantes – Agregado Familiar – Comprovativo); 

        * Certificado de Vacinação ou Boletim de Vacinas; 
        * 1 fotografia tipo passe. 

 
 Encarregado de Educação 
           * Cartão de Cidadão; 

 *Comprovativo de morada (fotocópia do recibo da água, luz, 
contrato de arrendamento ou atestado de residência) 
 *Comprovativo de morada onde desenvolvam a sua atividade 

profissional (caso se aplique). 
Pais 

* Dados do pai e da mãe: documento de identificação, morada, 
profissão, habilitações literárias. 

 
Se pretender Ação Social Escolar 
 

  * Declaração do escalão de abono de família emitido pela Segurança 
Social, datada a partir de abril de 2018; 
 *Declaração do Centro de Emprego a atestar a situação de 
desemprego (atualizada). 

 
Pontinha, 13 de abril de 2018 

O Diretor 

                                                                              
(Jorge Nunes) 

  

                                                                          
1º ANO do 1º CICLO – 2018/2019 
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA  

Aluno 
* Cartão de Cidadão, Passaporte, Título de Residência,... 
No caso de Passaporte ou Título de Residência deverá apresentar 
fotocópia de: 
 *número de identificação fiscal (NIF); 
  *cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde;  
  *número de beneficiário da Segurança Social (NISS); 
  *subsistema de saúde/seguradora (caso se aplique); 
* Últimos dados relativos à composição do agregado familiar validado 
pela Autoridade Tributária (a obter no Portal das Finanças em Dados 
Pessoais Relevantes – Agregado Familiar – Comprovativo); 

        * Certificado de Vacinação ou Boletim de Vacinas; 
       * Exame Global de Saúde; 
       * 1 fotografia tipo passe. 

 
 Encarregado de Educação 

*Cartão de Cidadão; 
*Comprovativo de morada (fotocópia do recibo da água, luz, contrato de 
arrendamento ou atestado de residência); 
  *Comprovativo de morada onde desenvolvam a sua atividade 
profissional (caso se aplique). 

Pais 
          *Dados do pai e da mãe: documento de identificação, morada,    
profissão, habilitações literárias. 

 
Se pretender Ação Social Escolar (1º ou 2º escalão de abono de família) 
 

* Declaração do escalão de abono de família emitido pela Segurança 
Social, datada a partir de abril de 2018; 
 *Declaração do Centro de Emprego a atestar a situação de 
desemprego (atualizada). 
 

Pontinha, 13 de abril de 2018 
 

O Diretor 

                                                                            
 ( Jorge Nunes) 

 


