Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga

Código 160106

Telefone 234645337

Fax 234646298

AVISO
MATRÍCULAS 2021-2022
PRÉ-ESCOLAR E 1.º ANO
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:
Despacho Normativo nº 6/ 2018, 12 de abril, alterado pelo despacho Normativo n.º 5/2020 de 21 de
abril, Decreto lei n.º 14G/2020, 13 de abril (artigos 11.º, 12.º e 13.º).
Prazos para a matrícula: 15 de abril a 14 de maio de 2021.
COMO FAZER:
A matrícula é efetuada, obrigatoriamente no Portal das matrículas no seguinte endereço:
http://portaldasmatriculas.edu.gov.pt , disponível para matriculas de crianças em idade pré escolar
e no 1.º ano do 1.º CEB.
Para se autenticar no Portal das matrículas, o encarregado de educação, poderá utilizar o código
de autenticação da Autoridade Tributaria, o cartão de cidadão ou a chave móvel digital.
Antes de iniciar garanta que tem consigo:








O seu documento de identificação
O documento de identifiocação do seu educando
Uma fotografia em formato digital
O seu NIF e do seu educando
O seu NISS e do seu educando
N.º cartão de utente de saude/beneficiario
Beneficiarios da prestação da segurança social de abono de familia que seja pago pela
segurança social
 Dados relativos à composição do agregado familiar validados pela Autoridade Tributaria
 Omprovativo de morada da área de residencia
 Boletim de Saúde atualizado, para verificação;
 Comprovativo da morada da atividade profissional
 Declarações médicas pertinentes
Nota: A falta de qualquer documento inviabiliza o ato de matrícula
Excecionalmente, nos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga,
mediante marcação prévia através do telefone 234 645337.
Rua Inspector Arménio Gomes dos
Santos Nº 14
Arrancada do Vouga
3750 – 808 Valongo do Vouga

HomePage: www.aevalongodovouga.pt
E-mail: direcao@aevalongodovouga.pt
secretaria@aevalongodovouga.pt

Agrupamento de Escolas de Valongo do Vouga

Código 160106

Telefone 234645337

Fax 234646298

As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2021,
podem ingressar no 1.º ciclo do ensino básico se tal for requerido pelo encarregado de educação,
dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas, depois de
aplicadas as prioridades definidas na legislação.


Requerimento de matrícula condicional



Requerimento de adiamento escolar

Para além dos documentos atrás apresentados, caso o encarregado de educação pretenda
matricular o aluno em AEC, EMR, deverá enviar um email para secretaria@aevalongodovouga.pt,
identificando o assunto o n.º da matricula atribuído no Portal das Matrículas.


Documento de inscrição em AEC



Documento de inscrição de EMR

As listas de alunos que requereram a matrícula são publicadas:
Até ao dia15 de julho de 2021
As listas dos alunos admitidos são publicadas:
No dia 24 de julho de 2021

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
NÍVEL DE ENSINO
1.º ano de escolaridade
2.º ao 7.º ano(s)
8.º ao 12.º ano(s)

MATRÍCULA/RENOVAÇÃO DE
MATRÍCULA
15/04 a 14/05
10/07 a 16/07
18/06 a 30/06

Arrancada do Vouga, 15 de abril de 2021
A subdiretora
TERESA ALEXANDRA
RODRIGUES OLAIO
Rua Inspector Arménio Gomes dos
Santos Nº 14
Arrancada do Vouga
3750 – 808 Valongo do Vouga

Assinado de forma digital por TERESA
ALEXANDRA RODRIGUES OLAIO
Dados: 2021.04.19 13:14:43 +01'00'
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