
 
 

 
 

MATRÍCULAS – 1.º ANO DO 1º CICLO – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

Documentos do aluno(a):  
 
● Fotocópia do documento de identificação (Cartão de Cidadão);  
● Fotocópia de cartão de subsistema de saúde diferente da Segurança Social e/ou seguro de 
saúde complementar do aluno;  
● Uma (1) fotografia atualizada do aluno (obtida do cartão de cidadão ou em formato digital); 
● As crianças estrangeiras têm que apresentar título de residência ou passaporte + NIF+ N.º da 
Seg. Social + Cartão de utente;  
● Fotocópia do Boletim de Vacinas devidamente atualizado;  
● Declaração médica passada pelo pediatra ou pelo Centro de Saúde (pode ser pedida via email 
ou telefone):  

o 1.º Ciclo: onde conste que tem a vacinação atualizada;  
o Pré-Escolar: onde conste que tem a vacinação atualizada e não tem doenças 

infetocontagiosas.  
 

Documentos dos Pais/Encarregado de Educação:  
 
● Fotocópia do documento de identificação (Cartão de Cidadão) do pai, mãe e encarregado de 
educação;  
● Fotocópia do documento comprovativo de regulação das responsabilidades parentais, no caso 
de pais separados;  
● Comprovativo de morada:  

o Residência: fotocópia de documento comprovativo em nome do encarregado de 
educação (recibo da água, luz, telefone, nota de liquidação de IRS ou atestado de 
residência);  

o Local de trabalho: declaração da entidade patronal do Encarregado de Educação. 
 
Na situação excecional do Encarregado de Educação não ser um dos pais do menor, é 
obrigatória a entrega de:  
● Declaração de delegação de poderes, assinada pelo represente legal do menor;  
● Comprovativo de composição do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária. 
● No caso de não constarem todos os descendentes na declaração de abono, é obrigatório 
entregar atestado de residência com a composição do agregado familiar, emitido pela Junta de 
Freguesia. 
 
Mais informação e documentação no site https://www.avpa.pt/w3portal/Matrículas) ou 

através dos emails agrupamento.vilapouca@avpa.pt ou secretaria@avpa.pt ou do telefone 

259 419 480.  
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