
Documentos necessários para matrículas 
(Documents needed for school registration) 

 
Alunos: 
 Cartão de cidadão / Cédula Pessoal / Passaporte / Autorização de Residência  Boletim de Vacinas atualizado 
 Citizen Card / Passport / Residence Permit      Updated vaccine Bulletin 
 
 Nº de Segurança Social         Nº de utente (SNS) 
 Social Security Card         National health care 
 
 Nº de contribuinte         1 Foto 
 Taxpayer Card          1 photo 
 
 Certificado de Habilitações autenticado pela embaixada portuguesa no país estrangeiro ou, do país estrangeiro em 
Portugal 
 Certificate of qualifications authenticated by the portuguese embassy in the origin country ou embassy of the origin 
country in Portugal 
 
 
Encarregado de educação: 
 Os mesmos documentos que para o aluno(s) 
 The same documents as for the student(s) 
 
 Comprovativo de residência em nome do EE (último Recibo de electricidade, água, gás ou comprovativo da Junta de 
Freguesia) 
 Residence Certificate from de guardian (last electricity, water or gas bill or certificate from the Junta de Freguesia) 
 
 Declaração comprovativa de transferência de responsabilidade de EE, caso não seja nenhum dos pais 
 If the guardian is not one of the parents, we need a writen and signed authorization from the the parents in the name of 
person to be. 
 
 Se não mora  mas trabalha na zona do agrupamento, trazer uma declaração da entidade patronal 
 If the legal guardian (EE) works in the environment of the school he must bring an employment declaration 
 
 Se o aluno a matricular tem Necessidades Educativas Especiais (NEE) – trazer o relatório das necessidades 
Children with  Special Educational needs –please bring the report 
 
 Comprovativo do Agregado Familiar (Finanças ou Portal das Finanças) - se o aluno a matricular tiver irmãos no 
agrupamento 
 Proof of household (Finanças ou Portal das Finanças) – if the student has sibelings in the same Agrupamento de Escola  
 


