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AVISO N.º 14 
2021/2022 

(Abertura de matrículas/renovações para o ano letivo 2022/2023) 
Educação Pré-Escolar e 1.º ano do 1.º Ciclo 

(Conforme Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, com a redação dada pelo Despacho 

n.º 5/2020, de 21 de abril, com as alterações introduzidas pelo Despacho Normativo n.º 10-

B/2021, de 14 de abril e pelo Despacho n.º 4209-A/2022, de 11 de abril) 

Prazo 

• Entre o dia 19 de abril e o dia 16 de maio de 2022. 

De que forma 

• Obrigatoriamente no Portal das Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt), 
com o recurso à autenticação através do cartão de cidadão, chave móvel digital ou 
credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

• Os Serviços Administrativos do Agrupamento prestam apoio telefónico entre 09,00h 
e as 16,00h. Atendimento presencial apenas com marcação prévia (252290960), 
para situações que comprovadamente não possam ser resolvidas por telefone. 

Documentos necessários para a MATRÍCULA no Pré-Escolar e 1.º ano 
Anexos disponíveis em: http://www.cegodomaio.org/matriculas/ 

• Anexo I – Declaração de Autorizações (Pré e 1.º ano); 
• Anexo II – Declaração AEC’s (1.º Ano). 

(Os anexos I e II deverão ser entregues nos serviços administrativos da escola sede) 
Se a matrícula for presencial, apresentar também os seguintes documentos: 

• Anexo III – Declaração de Consentimentos para Recolha e Tratamento de Dados 
Pessoais; 

• Documento comprovativo da morada da atividade profissional, caso esta se situe 
na área de influência do estabelecimento de ensino pretendido; 

• Certidão da composição do agregado familiar (documento extraído do portal da Autoridade 

Tributária), apenas para os casos em que o encarregado não seja o pai ou a mãe; 
• Certidão do domicílio fiscal (documento extraído do portal da Autoridade Tributária); 
• 1 Fotografia (com fundo branco) apenas se a foto do cartão do cidadão do aluno 

não estiver atualizada; 
• Cartão de Cidadão do aluno e do encarregado de educação. 
• Boletim de Vacinas atualizado. 
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ENSINO PRÉ-ESCOLAR 

MATRÍCULAS  

• Crianças que completem 3 anos de idade até 15 de setembro ou entre essa idade e 
a idade de ingresso no 1.º ciclo do ensino básico; 

• Crianças que completem 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro 
são aceites a título condicional, ficando a aceitação dependente de vaga. 

RENOVAÇÕES  

• Todas as crianças que já frequentam este nível de ensino devem efetuar a 
renovação no portal das matrículas. 

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF) 
Impresso disponível em: http://www.cegodomaio.org/matriculas/ 
Serviço disponibilizado pelo Município da Póvoa de Varzim: Almoço e Prolongamento 

O impresso deverá ser entregue nos serviços administrativos da escola sede 
 

ENSINO BÁSICO - 1.º Ano do 1.º Ciclo 

MATRÍCULAS 

• A matrícula é obrigatória para as crianças que completem 6 anos de idade até 15 
de setembro; 

• Crianças que completem 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro 
são aceites a título condicional, ficando dependente de vaga. 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) 
Impresso disponível em: http://www.cegodomaio.org/matriculas/ 

Serviço disponibilizado pelo Município da 
Póvoa de Varzim: Almoço 

O impresso deverá ser entregue nos serviços 
administrativos da escola sede 

Serviço promovido pelas 
Associação de Pais: 

ATL antes e depois da componente letiva 
(Contactar as respetivas Ass. de Pais) 

Póvoa de Varzim, 14 de abril de 2022 

O Diretor, 
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