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REFERÊNCIA 

Nº / Ano escolar de dia de mês 

ATO: AVISO 05 / 2020-2021 de 22 de abril 

DESTINATÁRIO(S): Comunidade escolar e educativa. 

PUBLICITAÇÃO 

Jardins e Escolas AEMealhada. 

Sítio internet AEMealhada. 

SUMÁRIO: 

Matrícula no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
para o ano letivo de 2021-2022. 

(Despacho Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril) 

 

1. Encontra-se aberta e a decorrer até ao próximo dia 14 de maio a matrícula no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico para o ano letivo de 2021-2022.  

A matrícula no 1º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico é obrigatória para as crianças que 
completem 6 anos de idade até ao dia 15 de setembro de 2021. 

Para as crianças que completem 6 anos de idade entre o dia 16 de setembro e o dia 31 de 
dezembro de 2021, a matrícula é aceite a título condicional, dependendo a sua aceitação 
definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas, depois de aplicadas as prioridades 
definidas no artigo 11.º do Despacho Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril  [clique, para 

consultar]. 

 

2. Pedido de matrícula 

2.1) O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via Internet na aplicação 
Portal das Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt) [clique, para ir], com o 
recurso a uma das seguintes formas de autenticação: cartão de cidadão, chave móvel 
digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças; 

2.2) Não sendo possível cumprir o disposto no número anterior, o pedido de matrícula pode ser 
apresentado de modo presencial, com marcação prévia via telefone: 

2.2.1) nos serviços administrativos do Centro Escolar da Mealhada, telefone n.º 
231 203 442, caso a escola pretendida seja a Escola Básica N.º 1 da Mealhada, a 
Escola Básica de Antes ou a Escola Básica de Casal Comba;  

2.2.2) nos serviços administrativos do Escola Básica nº 1 da Pampilhosa, telefone 
n.º 231 947 030, caso a escola pretendida seja uma das seguintes: Escola Básica N.º 
1 da Pampilhosa, Escola Básica de Barcouço; 

2.2.3) nos serviços administrativos do Centro Escolar do Luso, telefone n.º 231 
930 002, caso a escola pretendida seja a Escola Básica do Luso. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433525/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=161433522
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433525/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=161433522
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433525/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=161433522
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home
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3. Para efetivação da matrícula é necessária a seguinte informação, a ser verificada pelos 
serviços: 

— o número de identificação fiscal (NIF) do aluno, no caso de o ter atribuído; 
— os dados relativos à composição do agregado familiar por último validados pela 
Autoridade Tributária; 
— o número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS); 
— 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) do aluno; 
— escalão ASE (atribuído pela Segurança Social). 
 

4. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 
Para inscrição nas Atividades de Enriquecimento Curricular e/ou opção de Educação 
Moral e Religiosa serão oportunamente emitidas as necessárias instruções. 
 

5. Serviço de almoço, lanche 

No Centro Escolar do Luso, no Centro Escolar da Mealhada e na Escola Básica N.º 1 da 
Pampilhosa é disponibilizado almoço e/ou lanche. Nas Escola Básica de Antes, Escola 
Básica de Barcouço e Escola Básica de Casal Comba, o serviço de almoço e/ou lanche é 
disponibilizado por IPSS local. Em qualquer dos casos, a inscrição é feita perante os 
competentes serviços da Câmara Municipal da Mealhada, nos seguintes termos: 

5.1) tratando-se de renovação, a manifestação de interesse deverá ser feita 
através da plataforma SIGA (https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx) 
[clique, para ir], com as respetivas credenciais de acesso; 

 5.2) tratando-se de primeira inscrição, é feito pedido prévio via correio eletrónico 
para o endereço educacao@cm-mealhada.pt, do qual conste o nome e NIF da criança 
e nome do encarregado de educação; subsequentemente, será remetida credencial de 
acesso à plataforma SIGA (https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx), para 
formalização da inscrição. 
 
6. Serviço de transporte 

O serviço de transporte é disponibilizado para os alunos que frequentem o Centro 
Escolar do Luso ou a Escola Básica N.º 1 da Pampilhosa e de acordo com circuitos 
pré-definidos. Para uso do serviço, há que proceder a registo de interesse nos 
seguintes termos: 

6.1) tratando-se de renovação, a manifestação de interesse deverá ser feita 
através da plataforma SIGA (https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx), 
com as respetivas credenciais de acesso; 

https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx
https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx
mailto:educacao@cm-mealhada.pt
https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx
https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx
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 6.2) tratando-se de primeira inscrição, é feito pedido prévio via correio eletrónico 
para o endereço educacao@cm-mealhada.pt, do qual conste o nome e NIF da criança 
e nome do encarregado de educação; subsequentemente, será remetida credencial 
de acesso à plataforma SIGA (https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx), 
para formalização da inscrição. 
 

7. Auxílios económicos 
O recurso a auxílio económico, em caso de direito e interesse em tal, é 
manifestado junto dos competentes serviços da Câmara Municipal da Mealhada 
via formulário pdf preenchível disponível AQUI [clique, para transferir]. 
 

 

   O Diretor,  
 

 

 

 

 

   (Fernando José Nunes Trindade) 

mailto:educacao@cm-mealhada.pt
https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx
https://www.cm-mealhada.pt/menu/547/Formularios_On-line
https://www.cm-mealhada.pt/ficheiros/formularios/acaosocial/form_cand_auxeco1ciclo.pdf
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