MATRÍCULAS/RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO 2020-2021
1. Informações Gerais
Os pedidos de matrícula, de renovação de matrícula e de transferência de estabelecimento
de ensino são feitos online para todos os ciclos/anos de escolaridade.
Poderão matricular-se na educação pré-escolar as crianças que completem 3 anos de idade
até 15 de setembro de 2020 ou entre essa idade e a idade de ingresso no 1.º ciclo. A matrícula
de crianças que completem três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro de
2020 é aceite, a título condicional, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de
vagas, nos grupos já constituídos.
A matrícula no 1.º ano é obrigatória para todas as crianças que completem 6 anos de idade
até 15 de setembro de 2020. As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de
setembro e 31 de dezembro de 2020 poderão ingressar no 1.º ano se tal for requerido pelo
encarregado de educação, dependendo a sua aceitação da existência de vagas nas turmas
constituídas.

2. Como efetuar o Pedido de Matrícula/Renovação de Matrícula/Transferência de
Estabelecimento de Ensino?
O
pedido
de
matrícula
é
apresentado
preferencialmente via
Internet, em
portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através de cartão de cidadão,
chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.
Não sendo possível efetuar o pedido de matrícula/renovação de matrícula via internet, o
mesmo pode ser efetuado presencialmente, mediante marcação prévia. Para tal, o
Encarregado de Educação deve contactar os serviços administrativos via e-mail
(secretaria@aesc.edu.pt) ou via telefónica (269 750 080).

3. Quando efetuar os pedidos de Matrícula/Renovação de Matrícula/Transferência de
Estabelecimento de Ensino?
Entre 4 de maio e 30 de junho
✔ Primeira matrícula na Educação Pré-Escolar
✔ Renovações de matrícula e pedidos de transferência na Educação Pré-Escolar.
✔ Primeira matrícula no 1º ano do Ensino Básico.
Entre 26 de junho e 10 de julho
✔ Registos de matrícula nos anos iniciais de ciclo – 5º, 7º e 10º anos;
✔ Renovações de matrícula e pedidos de transferência de escola nos 1º, 2º, 3º ciclos
do ensino básico e ensino secundário.

4. Que documentos deve o Encarregado de Educação anexar no Portal ou apresentar nos
Serviços Administrativos do Agrupamento?
✔ Fotografia da criança, tipo passe, atualizada;
✔ Comprovativo de residência (emitido obrigatoriamente através de documento da
Autoridade Tributária);
✔ Comprovativo do Agregado Familiar (emitido obrigatoriamente através de documento
da Autoridade Tributária);
✔ Declaração da Segurança Social ou da entidade empregadora dos Pais/Encarregado de
Educação com indicação do escalão do Abono;
✔ Cartão de Cidadão da criança para verificação dos dados;
✔ Boletim de Vacinas da criança;
✔ Declaração comprovativa do local de trabalho dos pais/EE.

5. Ação Social Escolar - como proceder?
O pedido de auxílios económicos para crianças/alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo é
apresentado aos Serviços da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.
O pedido de auxílios económicos para alunos dos 2º, 3º ciclos e secundário é feito no
Agrupamento. Para tal, o encarregado de educação deverá enviar um e-mail para
barbara.aleixo@aesc.edu.pt ou telefonar para o número 269 750 080.

6. Se a criança/aluno necessitar de transporte escolar, como fazer o pedido?
O pedido de transporte é efetuado junto dos serviços da Câmara Municipal de Santiago do
Cacém.

7. Como inscrever a criança nas AAAF (Atividades de Animação e Apoio à
Família-Educação Pré-escolar)?
O pedido é efetuado junto dos serviços da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

8. Como inscrever a criança/aluno nas AEC (Atividades de Enriquecimento Escolar - 1º
ciclo - 1º ciclo)?
Na primeira reunião do ano letivo, os Encarregados de Educação preencherão a ficha de
inscrição nas Atividades de Enriquecimento Curricular, que será fornecida pelo professor da
turma.

9. Como manifestar o interesse no Ensino Articulado da Música (5º ano)?
O professor titular enviará, ao Encarregado de Educação, via e-mail, um folheto informativo
sobre o Ensino Articulado da Música. Caso haja interesse, é feita uma pré-inscrição.
Posteriormente, o Encarregado de Educação será contactado para receber informações mais
detalhadas.

Santiago do Cacém, 29 de abril de 2020
O Diretor,
Manuel Botelho Mourão

