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              AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA 

                            Escola Básica Fernando Caldeira – Código 341459 

Matrículas CONDICIONAIS 2020/2021  
 

Exmo. Senhor Diretor do  

Agrupamento de Escolas de Águeda  

Eu, ________________________________________________, portador de BI/CC n.º ______________  

Encarregado (a) de Educação do(a) aluno(a) ________________________________________________  

com o documento de identificação n.º ___________________, solicito a V. Exa., autorização para 

efectuar a matrícula no 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, na EB de ______________________ ou 

onde tenha vaga, em virtude do meu educando perfazer os 6 anos em _____ / ________ / 2020.  

Prioridades na Matrícula de acordo com o Artigo 11.º do Despacho Normativo n.º 5/2020…   SIM NÃO 

1.º - 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. 

  

2.ª - Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré--escolar ou o ensino básico no mesmo 
agrupamento de escolas; 

  

3.ª - Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação; nos termos previstos no n.º 4 do artigo 2.º;   
4.ª - Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 
estabelecimento de educação e de ensino pretendido;  

  

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

  

6.ª Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 
educação e de ensino, dando –se prioridade de entre estes aos alunos que no ano letivo anterior tenham frequentado 
um estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas; 

  

7.ª – Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições do sector social e 
solidário na área de influência do estabelecimento de ensino ou num estabelecimento de educação e de ensino do 
mesmo agrupamento de escolas;  

  

8.ª Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de 
influência do estabelecimento de ensino;  

  

9.ª Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de matrícula, à exceção de alunos 
em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no estabelecimento de educação e de ensino. 

  

 

Aguardo deferimento.  

___________________, ______ de ______________ de 2020  
 

    ____________________________________  
           (Assinatura do Encarregado de Educação)  
 
TOMEI CONHECIMENTO: A matrícula das crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 

dezembro torna -se definitiva quando é disponibilizada vaga no 1.º ciclo num estabelecimento de educação e de ensino 
pretendido para a frequência pelo encarregado de educação, não sendo possível a sua anulação após o ingresso do 

candidato na escolaridade obrigatória. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Eu, _____________________, AT, declaro que recebi do(a) Sr(ª) _______________________________ 

portador de BI/CC n.º ____________ Enc Educação do(a) aluno(a) ______________________________ 

com o documento de identificação n.º _______________, o pedido de autorização para efectuar a 

matrícula condicional no 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em virtude do seu educando perfazer 

os 6 anos em _____ / ________ / 2020.     Fica a aguardar deferimento.  

___________________, ______ de ______________ de 2020.  
    ____________________________________  
                   (Assinatura da Assistente Técnica)  

Parecer do Diretor: 
______________________________  

______________________________  

______________________________  
   ____ / _________ / 2020.  

O Diretor: ______________________  
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