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Agrupamento de Escolas 
Trigal de Santa Maria 

MATRÍCULAS NO PRÉ-ESCOLAR E 1º ANO DO 1.º CICLO 2022-2023 

Informam-se os Pais e Encarregados de Educação que decorrem entre 19 de abril e 16 de maio de 2022 

as matrículas para a Educação Pré-escolar (1ª matricula) e 1º ano do 1.º ciclo do ensino básico. 

O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via Internet na aplicação Portal das 

Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/), com o recurso a uma das seguintes formas de 

autenticação: cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. 

 

No caso de efetuar a matricula no Portal das Matrículas, deverá preencher e enviar para o email 

secretaria@aetsm.pt os documentos abaixo indicados, que se encontram na página Web do 

Agrupamento  (https://aetsm.pt/) no menu alunos e encarregados de educação. 

 

Se optar por efetuar a matrícula presencialmente na sede do Agrupamento, estes documentos ser-lhes-

ão facultados, mas necessitará dos Cartões de Cidadão do aluno e do Encarregado de Educação e 

respetivos Pins. 

 

DOCUMENTOS PRÉ-ESCOLAR 

→ Ficha de caracterização do aluno; 

→ 1 Fotografia tipo passe, atualizada e de fundo liso; 

→ Ficha do Seguro Escolar. 

→ Boletim dos auxílios económicos (apresentar o comprovativo, emitido pela Segurança Social, do 

escalão de abono de família); 

 

DOCUMENTOS 1º ANO 

→ Ficha de caracterização do aluno; 

→ 1 Fotografia tipo passe, atualizada e de fundo liso; 

→ Ficha de Inscrição AEC; 

→ Ficha de Seguro Escolar  

→ Boletim dos auxílios económicos (apresentar o comprovativo, emitido pela Segurança Social, do 

escalão de abono de família); 

→ Requerimento de autorização de matrícula (para os alunos que completem os 6 anos de 16 de 

setembro a 31 de dezembro). 

 

Tadim, 19 de abril de 2022 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Trigal de Santa Maria  

José Lopes Sil 
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