
 

 

 

AVISO 
MATRÍCULAS - 2020/2021 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E NO 1.º ANO DO 1.º CICLO  

Informa-se toda a comunidade escolar que, de acordo com a legislação em vigor, 

as matrículas para a Educação Pré-escolar e 1.º Ano (1.º Ciclo) realizam-se no 

período compreendido entre 04 de maio e 30 de junho de 2020. 

LOCAL: Via Internet em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt  , com recurso a 
uma das seguintes formas: cartão de cidadão, chave móvel digital ou 
credenciais de acesso ao Portal das Finanças.    

Nos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas de Águeda (só em 

casos excecionais), sede na EB Fernando Caldeira, unicamente através do Portal 
das Matrículas. 

Prazo: de 04 de maio a 30 de junho de 2020. 

Horário de atendimento: Das 9:30H às 16:00H (2.ª a 6.ªfeira, marcação prévia pelo telefone 234 600 780).  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

* Cartão de identificação do aluno, dos pais e encarregado de educação; 

* NIF do aluno, caso não tenha CC; 

* NISS do aluno (nº Identificação da Segurança Social), caso não tenha CC; 

* NSNS – (N.º do Serviço Nacional de Saúde) Cartão de Utente (do aluno), caso não tenha CC; 

- Boletim de Vacinas com as vacinas atualizadas; 

- Declaração de escalão de Abono de Família; 

- Documento comprovativo de residência do agregado familiar a que pertence o aluno (comprovado mediante 
os últimos dados relativos à composição do agregado familiar validados pela Autoridade Tributária); 
- 1 Fotografia tipo passe (com o nome escrito por trás). 

* - Só no caso do aluno não ser possuidor do cartão de cidadão (CC). 

Nota: 1 - A falta de qualquer documento inviabiliza o ato de matrícula. 

Para mais informações acerca do processo consulte o site do Agrupamento em www.agrup-escolas-agueda.pt  

 
Águeda, 28 de abril de 2020 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda 

 

 

 
(Paulo Jorge de Abreu Pimentel)  
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