MATRÍCULAS – Ano letivo 2021-2022
15 de abril a 14 de maio de 2021
Educação Pré-Escolar


Primeira matrícula



Mudança de estabelecimento de ensino



Alteração de encarregado de educação

Ensino Básico


Matrícula no 1º ano do 1º CEB

Nota: A renovação é automática para os alunos que já frequentam a Educação Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico, que não pretendam transferência de
estabelecimento de ensino.
O pedido de matrícula deve ser apresentado pelo/a encarregado/a de educação, preferencialmente, via internet, na aplicação online do Portal das Matrículas
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt, (utilizando o cartão de cidadão, a chave móvel digital ou as credenciais de acesso ao Portal das Finanças), seguindo os seguintes
passos:
1. Selecionar a aplicação Matrículas
2. Consentimento
3. Dados do Encarregado de Educação
4. Dados Gerais do Aluno
5. Dados da Matrícula
6. Comprovativos
7. Confirmar dados
Após finalizar o preenchimento do formulário receberá a confirmação por email, caso o autorize durante o preenchimento. Receberá também notificações por email e no
Portal das Matrículas sobre o estado do processo.
Não sendo possível efetuar o pedido de matrícula através da internet, por motivo devidamente comprovado, pode este ser apresentado de modo presencial, nos Serviços
de Administração Escolar do Agrupamento, mediante marcação prévia através do contacto 261334200 (9h30m às 13h).
Sugestões:
Antes e iniciar a matrícula, garanta que tem consigo:
- Referente ao encarregado/a de educação:
* documento de identificação, NIF, NISS
* certidão de domicílio fiscal , em https://www.portaldasfinancas.gov.pt/
(Início/os seus serviços/obter/certidões/efetuar pedido/domicílio fiscal/confirmar/obter), (não serão aceites faturas de EDP, SMAS, etc…)
- Referente ao seu/sua educando/a:
* documento de identificação, NIF, NISS
* 1 fotografia atualizada, tipo passe (apenas do rosto), do/a seu/sua educando/a;
* declaração de abono de família (apenas no caso de candidatura presencial)
* certidão de agregado familiar (apenas no caso de ter irmão(s) a frequentar o mesmo estabelecimento de ensino), em https://www.portaldasfinancas.gov.pt/
(menu/irs/dados agregado irs/agregado familiar/consultar/comprovativo),
- Ler e preencher atentamente todos os campos solicitados, de modo a evitar constrangimentos no processo de seriação; /dadosagregadoirs/agregadofamiliar/consultar
- Indicar até 5 estabelecimentos de ensino, por ordem de preferência, para procedimento no caso de inexistência de vaga;
- O/A encarregado/a de educação não pode ser alterado no decurso do ano letivo, salvo casos excecionais devidamente justificados e comprovados;
Para mais informações consulte:
- Resumo DGEstE: https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2021/04/PPT_MATRICULAS.pdf
- Despacho Normativo n.º 10-B/2021, 14 de abril: https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/161433525/details/maximized?serie=II&dreId=161433522
- Manual do encarregado de educação: https://docescolas.dgeec.mec.pt/index.php/s/gmJghKBsu7h6JOX
- Consultar mapa de escolas : http://www.igefe.mec.pt/PesquisaRede

Apoio à família – Câmara Municipal de Torres Vedras
Consoante a necessidade dos encarregados de educação, deverão ser preenchidos os seguintes formulários:
Serviço de Apoio à Família - http://cm-tvedras.pt/educacao/inscricoes-online
Alunos dos Jardins de Infância que necessitem de almoço e/ou prolongamento de horário.

Ação Social Escolar - http://cm-tvedras.pt/educacao/inscricoes-online/acao-social-escolar-2
Alunos do Ensino Básico que recebem abono de família (escalão 1º e 2º) e que pretendam beneficiar de auxílios económicos.

Refeitório Municipal - http://cm-tvedras.pt/educacao/inscricoes-online/refeitorio-de-gestao-municipal
Apenas para os alunos que frequentam a EB de Fonte Grada, a EB de Paúl e a EB de Orjariça.

Transportes Escolares - http://cm-tvedras.pt/educacao/inscricoes-online/transportes-escolares-2
1º Ciclo do Ensino Básico: apenas para os alunos de Vila Facaia que frequentam a EB Gaspar Campello.

