
  

 
MATRÍCULAS – 10.º ano 

 

 

INFORMAÇÃO 
Despacho Normativo n.º 6/2018 de 12 de abril 

 
O pedido de matrícula é apresentado pela Internet no Portal das Escolas / Matrícula Eletrónica, através da ligação 

[www.portaldasescolas.pt]. 

É necessário o cartão de cidadão do/a encarregado/a de educação e do/a aluno/a, e o respetivo código Pin, e um leitor de 

cartão de cidadão. 

Caso o/a encarregado/a de educação não consiga realizar o pedido de matrícula via Internet, poderá apresentá-lo de 

forma presencial no agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas frequentado pelo/a aluno/a no ano letivo anterior, 

no prazo fixado no Portal das Escolas. 

O/A encarregado/a de educação deve indicar por ordem de preferência, cinco estabelecimentos de educação ou de 

ensino, sempre que possível, cuja escolha de frequência é a pretendida. 

A renovação de matrícula ocorrerá nos três dias subsequentes à definição da sua situação escolar do aluno/a - 16 a 18 de 

julho. 

 

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 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; 

 documento emitido pelo serviço competente da segurança social que faça prova do posicionamento do aluno nos 
escalões de atribuição de abono de família; 

 o comprovativo da morada da área de residência; 

 o comprovativo da morada da atividade profissional. 
 

DOCUMENTOS MATRÍCULA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILA VERDE (ESVV) 

 uma fotografia; 

 documentos com os dados do cartão do cidadão do aluno e do encarregado de educação;  

 boletim de candidatura ao subsídio escolar; 

 boletim de matrícula  (apenas cursos profissionais); 

 autorizações diversas (3 documentos); 

 As requisições de transporte escolar dos Cursos científico-humanísticos são enviadas pela escola onde os alunos realizam 

a matrícula para a Câmara Municipal de Vila Verde; as alunos que se inscrevem em cursos profissionais requisitam o 

transporte nas empresas transportadoras pretendidas, em impresso próprio adquirido na ESVV. 

 

Entrega dos registos de avaliação do 9.º ano e matrículas no 10.º ano no Portal das Escolas - entre os dias 
16 e 18 de julho, das 9h às 13h na escola frequentada pelo aluno no ano anterior.  
 
 

Vila Verde, 3 de julho de 2018 
 

O Diretor 

                                            


