MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO LOURENÇO – VALONGO

MATRÍCULAS PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
E 1.° ANO DO ENSINO BÁSICO
Ano letivo 2020/2021
INFORMAÇÕES
De acordo com o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, informamos que as matrículas para a EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR e para o 1.° ANO DO ENSINO BÁSICO para o ano letivo 2020/2021 decorrem de 04 de maio de 2020 até
30 de junho de 2020. As turmas do 1.º ano vão funcionar em horário de regime normal (entre as 9:00h e as
17:30h).
As matrículas são apresentadas preferencialmente via Internet na aplicação Portal das Matrículas
(portaldasmatriculas.edu.gov.pt) ou na Secretaria do Agrupamento, na Escola Básica de São Lourenço no
seguinte horário:

De 2.ª a 6.ª feira – das 9:30h às 12:00h
O Encarregado de Educação no ato da apresentação do pedido de matrícula, ponto 16, do artigo 7.º, do
Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril, faculta os seguintes elementos:
 CC e NIF (aluno, EE, Pai, Mãe), bem como contactos, morada e habilitações dos EE, Pai, Mãe;
 Os dados, da composição do agregado familiar, validados pela Autoridade Tributária;
 N.º de utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do N.º de Identificação da Segurança Social
(NISS) e n.º do Subsistema de Saúde/Beneficiário, identificando a entidade;
 Comprovativo da prestação social do abono de família;
 1 Fotografia;
 Pedido de Matrícula no 1.º ano (se o aluno fizer 6 anos entre 16.09.2020 e 31.12.2020).
No ato da matrícula os Encarregados de Educação devem indicar obrigatoriamente cinco estabelecimentos de
educação/ensino.
Os alunos serão distribuídos pelas Escolas Básicas deste Agrupamento segundo a primeira preferência, de
acordo com a área de residência do aluno. Quando esgotado o número limite de alunos por Escola, serão colocados
na Escola Básica do Agrupamento com vaga, seguindo as opções do EE.

Opcional no ato da matrícula:
 AAAF (EPE)
 Pedido de almoço
 CAF (1.º Ciclo)

 ASE (1.º e 2.º escalão)
 EMR (1.º ciclo)
 AEC (1.º ciclo)

Ermesinde, 29 de abril de 2020
O Diretor
JOSÉ MIGUEL MARQUES

