Agrupamento de Escolas de Benavente

AVISO
Na educação pré-escolar e no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, de acordo com a legislação em vigor, as
matrículas decorrerão de 15 de abril a 14 de maio de 2021.
Na educação pré-escolar, a matrícula das crianças que completem os três anos de idade entre 16 de
setembro e 31 de dezembro de 2021 é aceite, a título condicional.
No 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, a matrícula é para as crianças que completem 6 anos até 15 de
setembro de 2021.
As crianças que completem os seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2021 são
autorizadas a efetuar o pedido de matrícula no ensino básico, a título condicional, se tal for requerido pelo
encarregado de educação.
De acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei nº 10-B/2021), o pedido da matrícula será efetuado via
internet, na aplicação informática disponível no portal matrículas ( https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt),
com recurso à autenticação através da chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal da Finanças.
Excecionalmente, as matrículas poderão ser feitas presencialmente na escola sede – Escola Secundária de
Benavente, por marcação e respetiva confirmação através do e-mail: secretaria.alunos@aebenavente.pt,
secretaria.aebenavente@gmail.com ou pelo telefone 263 519 420
As matrículas recebidas até 14 de maio de 2021 são consideradas imediatamente após essa data para
efeitos de seriação, sendo as demais sujeitas a seriação em momento posterior.
Os pedidos de primeira matrícula que forem apresentados fora do prazo, para alunos abrangidos pela
escolaridade obrigatória serão considerados, até ao limite da capacidade das turmas autorizadas.
A colocação nas escolas do agrupamento respeita a ordem pretendida e indicada no boletim de matrícula,
após aplicação das prioridades definidas na legislação em vigor (Despacho Normativo 5/2020)

ATENÇÃO
Para que se possa disponibilizar a informação para a Plataforma Mega para atribuição dos Manuais
Escolares é OBRIGATÓRIO o preenchimento do NIF do aluno e do NIF do Encarregado de Educação;
É fundamental o preenchimento correto de todos os itens, sendo da responsabilidade do Encarregado de
Educação a sua verificação.

Documentos a anexar ao Pedido de Matrícula:
Boletim de Vacinas do aluno;
- Declaração do Escalão de Abono de Família, atual;
- Comprovativos de morada do Enc. de Educação (recibo da água, luz, gás) ou comprovativo do Agregado
Familiar retirado do Portal das Finanças - Dados Pessoais Relevantes – Consultar Agregado Familiar caso o
Encarregado de Educação não seja o pai ou a mãe do aluno;
- Digitalização de uma Fotografia tipo passe;
- Boletim de candidatura aos serviços municipais: refeições, transporte e ação social
- Inscrição das AEC (Atividades Extracurriculares) e Autorizações
-

Divulgação das listas de crianças e alunos relativas à matrícula ou à renovação de matrícula
Serão elaboradas e divulgadas as listas de crianças e alunos que requereram ou a quem foi renovada a
matrícula até 31 de maio de 2021, no caso de matrículas na educação pré-escolar e no 1.º ano do ensino
básico;
As listas dos alunos admitidos são publicadas no dia 1 de julho de 2021, no caso da educação pré-escolar e
no 1.º ano do ensino básico;
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