Matriculas
Pré-escolar (primeira inscrição) | 1.º Ciclo (1.º ano)
(Ano letivo 21_22)



O período de matrículas para o 1º ano e Pré (1ª vez) decorre entre o dia 15 de abril e o dia 14 de maio;



Matricula deverá ser submetida preferencialmente via Internet, no portal (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/).
Poderá entrar no portal das matrículas através do cartão de cidadão, chave móvel digital ou dados de acesso ao Portal

Estabelecimentos de ensino, para matrícula
neste Agrupamento:

das Finanças;


Em caso de dificuldade no preenchimento da matrícula, poderão contactar os serviços administrativos, através do telefone

Estabelecimentos Ensino Pré-Escolar

22 763 90 56 (entre as 09h e as 16h30m);


Atendimento presencial em casos excepcionais, na sede do Agrupamento de Canedo, por marcação prévia (via

Jardim Infância Igreja
EB Canedo

telefone);

(Pólo do pré-Escolar)

Documentos necessários:


Aluno - Cartão de Cidadão ou Passaporte do aluno | Boletim de vacinas atualizado | fotografia;



Encarregado de educação - Cartão de Cidadão ou Passaporte | Comprovativo de morada (certidão de domicílio fiscal

Jardim Infância Areja

Vila Maior
Canedo
Lomba

(Gondomar)

– obtida no portal das finanças) ou declaração de entidade patronal (no caso de matrícula pela atividade profissional);
Estabelecimentos 1.º Ciclo

Nota:


No caso do Enc. de Educação diferente de pai/mãe (comprovativo do agregado familiar validado pela Autoridade
Tributária;




Todos os campos informativos deverão ser preenchidos integralmente, sob pena da matrícula ficar condicional.
Os documentos solicitados, deverão ser anexados à Matrícula eletrónica, no separador próprio para o efeito.

Renovação da Matrícula

Escola Básica da
Presinha
EB Canedo

(Pólo do 1.º Ciclo)

Escola Básica de Sante

Vila Maior
Canedo
Lomba
(Gondomar)

Pré-escolar | 1.º Ciclo | 2.º Ciclo | 3º Ciclo
(Ano letivo 21_22)

Os alunos que
frequentarão no
próximo ano
8.º e 9.º anos

(Portal das matriculas)

18 de junho a 30 de junho

2.º, 3.º, 4.º,e 6.º
anos

10 de julho e 16 julho

5.º e 7.º anos

10 de julho e 16 julho

10.º ano


Transferência de escola

Renovação da Matricula
NÃO precisam de renovar matrícula no portal das
matrículas.
Apenas devem renovar a inscrição nos serviços que
necessitam (almoço, transporte, etc), em prazo a informar
pelos Educadores/Professores titulares de Turma ou Diretores
de Turma.

18 de junho a 30 de junho

No caso da renovação da matrícula implicar, alteração de encarregado de educação, de curso ou de percurso
formativo ou dependente de escolha de disciplinas, a mesma deverá ser formalizada, tendo em conta os mesmos
procedimentos da Matrícula (através do Portal das Matrículas);

Para mais informações, poderá consultar o Despacho
Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril de 2021

