AGRUP AMENT O DE ESCOL AS MARINH A GRANDE P OENT E
Escol a Secundári a Engº Acáci o Cal azans Duart e
Rua Professor Alberto Nery Capucho
Telefone: 244 575 140 Fax: 244 575 141
ag.escolasmarinhagrandepoente@gmail.com

RENOVAÇÕES DE MATRÍCULAS – EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Despacho normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo Despacho Normativo nº5/2020, de 21 de abril;
Decreto-lei nº14-G/2020, de 13 de abril (Artigos 11º, 12º e 13º);

ANO LETIVO 2020/2021
Prazo - até 30 de junho de 2020
A renovação de matrícula deve ser realizada preferencialmente via Internet, através do Portal das Matrículas
em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt com recurso à autenticação através do Cartão de Cidadão,
chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.
- Atendimento presencial (excecionalmente) na escola sede do Agrupamento - Escola Secundária Eng.º
Acácio
Calazans
Duarte,
por
marcação
prévia,
solicitada
para
o
e-mail
ag.escolasmarinhagrandepoente@gmail.com ou pelo telefone 244 575 140.
Documentos necessários para efetuar a matrícula:
• Cartão do Cidadão (C.C) da criança ou Título de Residência com o Número de Identificação
Fiscal (NIF); o Número de Identificação da Segurança Social (NISS); o Número do Serviço
Nacional de Saúde (NSNS), bem como a entidade e o número do subsistema de saúde (se
possuir subsistema de saúde);
• Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação;
• Número do Cartão de Cidadão de ambos os pais.
Observação: No caso de pretender que o seu educando mude de Jardim de Infância, deverá inserir no Portal
das Matrículas no separador “Comprovativos”, os seguintes documentos:
• Últimos dados relativos à composição do agregado familiar validado pela Autoridade
Tributária;
• Comprovativo da morada da área da residência;
• Comprovativo da morada da atividade profissional dos pais;
Ação Social Escolar (Subsídio Escolar)
Adesão a Serviços da Autarquia - AAAF e Alimentação Escolar
clique aqui para aceder

informações gerais
formulário
Em caso de dúvidas ou de esclarecimentos adicionais deverá enviar email para o seguinte endereço:
servico.educacao@cm-mgrande.pt ou ligar para o número de telefone 244 573 300.

