
Matrículas 2020-2021 

Matrículas do Pré-Escolar e 1.º ano do 1.º CEB (2020/2021) 

  

Informa-se toda a comunidade educativa que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 

de abril, conjugado com o Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo Despacho 

Normativo n.º 5/2020 de 21 de abril, o período de matrículas para o ano letivo 2020/2021 decorre 

entre os dias 4 de maio e 30 de junho: 

- Apresentado preferencialmente via Internet, no portal (portaldasmatriculas.edu.gov.pt), 

com recurso à autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de 

acesso ao Portal das Finanças; 

- Atendimento presencial  (em situações muito excecionais) na escola sede do 

Agrupamento (Escola Secundária Vendas Novas), por marcação prévia, solicitada e confirmada 

via e-mail (aevn.alunos@gmail.com), ou na impossibilidade de contacto por esta via, por contacto 

telefónico:265 809 910. 

Documentos necessários: 

▪ Cartão de Cidadão / Passaporte válido; 

▪ Cartão de Seg. Social do Aluno; 

▪ Cartão de Utente; 

▪ B.I./ Cartão de Cidadão e respetivo PIN/Passaporte dos pais/Encarregado de Educação; 

▪ Comprovativo de morada (recibo luz/ telefone/ água) ou declaração de entidade patronal 

(no caso de matrícula pela atividade profissional); 

▪ Boletim de vacinas atualizado; 

▪ Uma (1) fotografia tipo passe; 

▪ No caso do Enc. de Educação diferente de pai/mãe (comprovativo do agregado familiar 

validado pela Autoridade Tributária). 

  

Caso pretenda beneficiar dos Serviços de Ação Social Escolar (SASE) deve também: 

  

Entregar declaração da Segurança Social com informação de escalão, com data atual. 

A frequência das AAAF fica sujeita à entrega, de declaração da entidade patronal, comprovativa do 

horário de trabalho de ambos os pais. A 1.ª frequência deve ter o seu início com as atividades 

escolares, em caso de necessidade em momento anterior, deve ser solicitada em pedido, 

devidamente justificado, dirigido à Diretora do Agrupamento. 

A inscrição na CAF (Prolongamento de horário) é da responsabilidade dos pais e deve ser efetuada 

no ato da matrícula. 

  

NOTAS: 

Os documentos solicitados, deverão ser anexados à Matrícula Eletrónica, no separador próprio 

para o efeito. 

CONSULTE: perguntas frequentes da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 
 

  

Estabelecimentos de ensino para matrícula neste Agrupamento: 

 Pré-Escolar: 1.º Ciclo do Ensino Básico: 

JI Afeiteira 

JI EB2 Centro Educativo 

JI Monte Branco 

EB Campos da Misericórdia  

EB2 Centro Educativo   

  

Vendas Novas, 04 de maio de 2020 

A Diretora 

Adélia Bentes 
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