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www.aeaugustocabrita.pt

21 205 9220

secretaria@aeaugustocabrita.edu.pt
direcao@aeaugustocabrita.edu.pt

Sede |  Escola Secundária Augusto Cabrita | Rua Maria Lamas 2830 - 088 Barreiro

https://www.google.com/search?q=agrupamento+de+escolas+augusto+cabrita&rlz=1C1GCEA_enPT998PT998&oq=agrupamento+de+escolas+august&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j46i175i199i512l3j69i60j69i61.6435j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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O presente GUIA DE APOIO AO ALUNO está relacionado com a 
matrícula no Pré-escolar.

A frequência da Educação Pré-escolar é facultativa, abrangendo as
crianças dos 3 anos de idade até à idade de ingresso na escolaridade
obrigatória.

GUIA

Todas as matriculas são efetuadas através do Portal
Para aceder ao Portal, necessita Leitor de Cartões, do Cartão de Cidadão, da chave móvel
ou das credenciais de acesso ao Portal das Finanças

O período de matrículas decorre entre os dias 19 de abril e 16 de maio de 2022. 
Caso ultrapasse o prazo de inscrição, perde o direito de prioridade perante as restantes
candidaturas. 
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A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo
complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo a
formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser
autónomo, livre e solidário.

A Educação Pré-escolar abrange as crianças dos 3 anos até à idade de ingresso na escolaridade obrigatória. 

As atividades educativas decorrem entre as 9h00 e as 15h30 e correspondem a 25 horas semanais.

Ensino Pré-Escolar | Oferta Educativa

N.º Alunos (2022-2023)

Pré-escolar
+/- 185



Ensino Pré-Escolar | Procedimentos a efetuar

Despacho n.º 4209-A/2022, de 11 de abril -  Calendário das matrículas e respetivas renovações 

1 2 3 4 5

Pedido de matrícula
Portal ou na Sede de Agrupamento

Validação da matrícula
efetuada pelo 

Agrupamento de Escolass
Augusto Cabrita

Afixação das listas
 dos alunos

Publicação das listas dos
Alunos admitidos no

 Agrupamento de Escolas

Deverá consultar as listas
publicadas no Agrupamento



O pedido de matrícula é efetuado através do Portal das Matrículas, no entanto, para conseguir efetuar a matrícula o
Encarregado de Educação necessita de algumas das formas de autenticação:

Leitor de cartão de cidadão (poderá adquirir em qualquer estabelecimento de equipamento informático)**;; 
Cartão de Cidadão - é necessário o cartão e o PIN de autenticação, um computador com ligação à internet e ter
instalado o software de Autenticação.
Chave Móvel Digital - é necessário que possua a chave ou então deverá atempadamente efetuar o pedido;
Credenciais de acesso ao Portal das Finanças;

Ensino Pré-Escolar | Procedimentos a efetuar

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt

Caso não consiga poderá efetuar o pedido de matrícula presencialmente
na sede de Agrupamento, por agendamento telefónico para garantir a
disponibilidade deste serviço.



Deverá colocar o estabelecimento de ensino que pretende em 1º
Lugar.

Ensino Pré-escolar | Procedimentos a efetuar

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt
A sua área de residência - Aluno e/ou Encarregado de Educação -
não garante a sua colocação no nosso estabelecimento de ensino

As vagas nas escolas públicas são preenchidas de acordo com os
critérios estabelecidos na legislação em vigor.

As vagas são limitadas, logo quando estas são
inferiores  à procura aplicam-se o os critérios
estabelecidos na Lei. Poderá optar por selecionar
diversas opções dentro do nosso Agrupamento mas
deverá ter em consideração o plano curricular e a sua
preferência.



Ensino Pré-Escolar | Procedimentos a efetuar

A admissão no Jardim de Infância rege-se pelas prioridades estabelecidas no Despacho normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril.

1 2 3

Crianças qeu completem os 4 e 5
anos até dia 31 de dezembbro

Crianças que completem
os 3 anos até 15 de

setembro

Crianças que
completem 3 anos

entre 16 de
setembro e 31 de

dezembro



Crianças com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto
nos artigos 27.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na redação
conferida pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro;

Filhos de mães e pais estudantes menores, nos termos previstos no artigo 4.º
da Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto, na redação conferida pela Lei n.º 60/2017,
de 1 de agosto;

Crianças com irmãos ou com outras crianças e jovens, que comprovadamente
pertençam ao mesmo agregado familiar, a frequentar o estabelecimento de
educação e de ensino pretendido, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 2.º;

 Ensino Pré-Escolar| Prioridades na Matrícula ou Renovação

No âmbito de cada uma das prioridades referidas no número anterior, e como forma de desempate em situação de
igualdade, são observadas, sucessivamente, as seguintes prioridades

Despacho Normativo n.º 10-B/2021

1

2

3



Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de
influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido;

 

Crianças beneficiárias de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido;;

Crianças cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do
estabelecimento de educação e de ensino pretendido;

4

5

6

Despacho Normativo n.º 10-B/2021

Ensino Pré-Escolar | Prioridades na Matrícula ou Renovação



Crianças mais velhas, contando-se a idade, para o efeito, sucessivamente em anos, meses e dias;

Crianças cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente,
na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido;

Outras prioridades e ou critérios de desempate definidos no regulamento interno do estabelecimento de
educação e de ensino.

7

8

9

Despacho Normativo n.º 10-B/2021

Ensino Pré-Escolar | Prioridades na Matrícula ou Renovação



Validação da matrícula por parte do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita de acordo com os critérios
de seleção existentes;

Atribuição aos alunos de acordo com as preferências;

Publicação das listas de alunos com a indicação do curso em que cada aluno foi admitido, sendo afixadas
na Escola Secundária Augusto Cabrita;

Ensino Pré-Escolar | Etapas de tratamento da matrícula

1

2

3



Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação e do(a) Aluno(a);
Número de Identificação Fiscal (NIF);
Número de utente do Serviço Nacional de Saúde;
Cartão de utente de saúde/beneficiário;
Número de Identificação da Segurança Social (NISS);
Comprovativo de morada da área de residência;
Comprovativo da morada da atividade profissional;
 Outros dados:

Ensino Pré-Escolar | Documentação

Comprovativo do Agregado familiar (apenas caso não seja o pai ou a mãe);
Habilitações do Encarregado de Educação;

.

Deverá ter o cuidado para manter os seus dados pessoais atualizados
junto dos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas
Augusto Cabrita.



 Escalão A - escalão 1 do Abono de Família;
 Escalão B - escalão 2 do Abono de Família;
 Escalão C - escalão 3 ou mais do Abono de Família.

No Ensino Pré-Escolar, o subsídio de ASE destina-se a comparticipar as despesas escolares respeitantes à
comparticipação em refeições, aquisição de material escolar e apoio à realização de visitas de estudo em virtude das
necessidades dos alunos.

Para beneficiar de subsídios de ASE, os Enc.de Educação devem preencher os modelos de candidatura que se encontram
disponíveis no serviço de ASE do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita ou através dos canais de comunicação
disponíveis. Estas candidaturas deverão ser entregues no ato de matrícula, tendo em atenção os prazos fixados pelo
Agrupamento.

O escalão de ASE é indexado ao escalão de abono de família de que o aluno beneficia:

Ensino Pré-Escolar | Ação Social Escolar (ASE)



Apoio concedido não é renovado automaticamente

Decorrido o prazo inicial de candidatura, e ao longo do ano letivo, se se verificar a diminuição dos rendimentos do
agregado familiar que se reflita na alteração do escalão de abono de família, pode ser apresentada candidatura para
atribuição de subsídio de Ação Social Escolar. 

O apoio concedido não é renovado automaticamente e os Encarregados de Educação devem renovar as candidaturas
todos os anos junto dos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita. 

 Ensino Pré-Escolar | Ação Social Escolar (ASE)



O serviço de refeições escolares, são garantidos pela Câmara Municipal do Barreiro, a todos os Estabelecimentos de
Ensino do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita.

Todos os alunos matriculados no Agrupamento tem a possibilidade de usufruir das refeições escolares mediante as
condições predefinidas pelo Município.

As ementas podem ser consultadas no Portal da Câmara Municipal do Barreiro ou no site institucional do Agrupamento
de Escolas Augusto Cabrita. 

Ensino Pré-Escolar | Refeições Escolar

A gestão das refeições escolares pode ser realizada
através da aplicação informática GIAE, acessível a
partir de um dispositivo com acesso à Internet.
As credenciais de acesso deverão ser requeridas
junto do Diretor de Turma ou dos Serviços
Administrativos. 

O pagamento das refeições é efetuado através do Cartão do Aluno.
O Enc. de Educação pode gerir os carregamentos, na modalidade de pré-
pago. O Cartão do Aluno pode ser carregado através da aplicação disponível
e na papelaria. A marcação e desmarcação refeições é da responsabilidade
do Enc. de Educação.



 CAA - Centro de Apoio à Aprendizagem -  Este centro procura encontrar formas de lidar com a diferença,
adequando os processos de ensino às características e condições individuais de cada aluno, mobilizando os meios
de que dispõe para que todos aprendam e participem na vida da comunidade educativa.
UAE - Unidades de Apoio Especializado para a Educação a Alunos com Multideficiência e Surdocegueira Congénita -
esta unidade proporciona diferentes ambientes de aprendizagem, configurando a possibilidade da aplicação das
competências adquiridas em diferentes contextos e interdisciplinares.

O Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita tem procurados responder às Necessidades Educativas Específicas de
caráter permanente das crianças e jovens com limitações ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da
autonomia e do relacionamento e participação social, através de um conjunto de ofertas educativas

O Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita possui:

Ensino Pré-Escolar | Alunos necessidades Educativas Especificas

 Decreto-Lei 54/2018 |  Decreto Lei 54/2018



O Transporte Adaptado  é concedido a alunos da rede pública com Necessidades de Saúde Especiais (NSE), que
apresentam dificuldades de mobilidade ou outras patologias que possam condicionar a utilização de transporte público.

O pedido de transporte deve ser solicitado junto dos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas Augusto
Cabrita, que o analisa e submete para validação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).

Ensino Pré-Escolar | Transporte Escolar Adaptado

Deverá garantir que possui os dados atualizados junto dos Serviços
Administrativos - qualquer alteração de horários ou de morada, devem
ser comunicados.



Despacho normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril
Despacho n.º 4209-A/2022, de 11 de abril

Legislação:

Este GUIA não  dispensa a consulta da legislação em vigor


