
 

 
 

AVISO de ABERTURA DE MATRÍCULAS 

Educação Pré-escolar 
 

Destinatários 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Crianças que completem 3 anos de idade até 15 de setembro de 2022. 

Crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2022, mediante a 

existência de vaga nas turmas constituídas. 

O pedido de renovação de matrícula só deve ser requerido quando haja lugar a transferência de estabelecimento ou 

alteração de encarregado de educação. 
 

Prazos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Entre o dia 19 de abril e o dia 16 de maio de 2022. 
 

Como proceder 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via Internet na aplicação Portal das Matrículas 
(portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com recurso a uma das seguintes formas de autenticação: cartão de cidadão, 
chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 
É muito importante fornecer endereço de e-mail e contacto telefónico válidos. 
 

Importante 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devem ser preenchidos, no portal, todos os campos necessários à matrícula e inserir todos os documentos solicitados. 
No ato de matrícula, o encarregado de educação deve indicar, por ordem de preferência, cinco estabelecimentos 
de ensino. Os estabelecimentos, com Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro são: JI da 
Quinta de S. José, JI dos Terraços da Ponte, EB de Sacavém, EB n.°3 de Sacavém; EB do Prior Velho. 

 

Lista de alunos matriculados : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afixada na escola sede até 31 de maio de 2022 
 

Lista de alunos admitidos : 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afixada na escola sede e nas escolas com Jardim de Infância no dia 1 de julho de 2022 
 
SAF (Serviço de Apoio à família): 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao SAF devem preencher o documento disponível no sítio ca Câmara e enviá-lo, durante o período da 
matrícula, para ase@eduga.pt 

Para validar,  anexar comprovativo de escalão de abono de família - Segurança Social. 
 

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional, deve ser solicitado através do e-mail alunos@eduga.pt  
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