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Informacão —Matrículas 1° Ano do Ensino Básico
Informa-se toda a comunidade educativa que, de acordo com o Decreto-Lei n.° 14- G/2020, de 13 de
abril, conjugado com o Despacho Normativo n.° 5/2020 de 21 de Abril e o Despacho Normativo n.°
6/2018, de 12 de abril, o período de matrículas para o ano letivo 2020/2021 decorre entre o dia 4 de
maio e o dia 30 de junho
A matricula no 1 Y ano do 1 .° ciclo do ensino básico é obrigatória para as crianças que completem seis
anos de idade até 15 de setembro. As crianças que completem os seis anos de idade entre 16 de
setembrn e 31 de dezemhrn podem ingressar no 1.0 ciclo do ensino básico se tal for requerido pelo
encarregado de educação, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas
já constituídas, depois de aplicadas as prioridades definidas na lei em vigor. No ato de matrícula, o
encarregado de educação indica, por ordem de preferência, cinco estabelecimentos de educação ou de
ensino cuja escolha de frequência é a pretendida estando, contudo, condicionada à existência de vaga
depois de aplicadas as prioridades.
O pedido de matricula é apresentado preferencialmente via lnternet, no portal
(portaldasmatricubs.edu.gov.pt), com recurso á autenticação através de cartão de cidadão, chave
móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças;
Documentos necessários:
• Cartão de Cidadão do aluno/ Passaporte válido;
• Cartão de Seg. Social;
• Cartão de Utente;
• Documento comprovativo de subsistema de saúde (ADSE, ADME, SAD PSP, SAMS, etc.)
• Boletim de vacinas atualizado;
• Uma (1) fotografia tipo passe;
• 8.1./Cartão de Cidadão/Passaporte dos pais;
• Comprovativo de morada (recibo luz/ telefone/ água) ou declaração de entidade patronal (no
caso de matrícula pela atividade profissional);
• Comprovativo do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária.
O atendimento presencial (em caso excecional) será realizado na escola sede do Agrupamento
(Escola Básica e Secundãria João Garcia Bacelar), por marcação prévia, solicitado e confirmado
via e-mail (secretaria@aegandaramar.com) ou ainda pelo telefone 231 442 466
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