
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA - SABROSA 
 

Matrículas Pré-Escolar e 1º Ciclo - 2020/2021 

As matrículas poderão ser feitas:  

  - Preferencialmente através da Internet, na aplicação informática disponível no 

Portal das Escolas https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ 

  - Não sendo possível efetuar através da internet, poderão ser efetuadas na sede 

do Agrupamento, Escola Básica e Secundária Miguel Torga-Sabrosa, com o 

seguinte agendamento: 

Pré-escolar - dias 22 a 26 de junho de 2020 das 09:00  às 16:30 horas para o 

(c/marcação prévia por telefone (259937340) ou via email 

geral.agrupamento@migueltorga.pt ) 

1º ciclo - dias 22 a 26 de junho de 2020 das 09:00  às 16:30 horas para o 

(c/marcação prévia por telefone (259937340) ou via email 

geral.agrupamento@migueltorga.pt ) 

 

 O prazo tem início no dia 4 de Maio e termina em 30 de JUNHO 
de 2020. 

1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para matrículas no ensino PRÉ-ESCOLAR: 

- Cartão do Cidadão do aluno  

- Boletim Individual de Saúde (Vacinas)  

- Subsistema de Saúde/seguradora  

- Últimos dados relativos à composição do agregado familiar, validados pela 

Autoridade Tributária. (aplicável apenas em caso de necessidade de validação 

de prioridades previstas no artº.s10º. do Despacho Normativo nº.5/2020 de 

21/04.  

- Cartão de cidadão do Encarregado de Educação.  

- 1 fotografia do aluno. 

 2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS para matrículas no 1º ANO – (CRIANÇAS QUE 

COMPLETEM OS 6 ANOS DE IDADE ATÉ 15 DE SETEMBRO DE 2020, OU ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2020 - A PEDIDO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

- Cartão do Cidadão do aluno  

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/


AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA - SABROSA 
 

- Boletim Individual de Saúde (Vacinas)  

- Subsistema de Saúde/seguradora  

- Últimos dados relativos à composição do agregado familiar, validados pela 

Autoridade Tributária (aplicável apenas em caso de necessidade de validação 

de prioridades previstas nos artº. 11º. do Despacho Normativo nº.5/2020 de 

21/04).  

- Cartão de cidadão do Encarregado de Educação.  

- 1 fotografia do aluno(a). 

- Declaração de consentimento para criação de um endereço de email para o 

aluno(a) que acompanhará o(a) mesmo(a) durante todo o percurso escolar no 

agrupamento de Escolas Miguel Torga - Sabrosa 

  
3. Candidaturas à Acção Social Escolar (ASE)  
- A tratar junto dos serviços da Câmara Municipal de Sabrosa  
- Deverão ter em sua posse a declaração da segurança social, comprovativa do 
escalão do abono de família atualizado. 

  

Legislação Aplicável: 

Decreto Lei 14-G/2020 de 13/04 

Despacho Normativo 05/2020 de 21/04 

Sabrosa, 4 de maio de 2020 

 

 

O Diretor 

 

 

 

(Adelino António Tomé Queirós) 

 

 

http://www.avmanoeloliveira.pt/uploads/Legisla/Decreto_lei14G_2020.pdf
http://www.avmanoeloliveira.pt/uploads/Legisla/Decreto_lei14G_2020.pdf
http://www.avmanoeloliveira.pt/uploads/Legisla/Despacho05_2020.pdf

