Estarreja, 15 de abril de 2021

Matrículas para o ano escolar de 2021-2022
1.º Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico

Excelentíssimos Pais e Encarregados de Educação

Assunto: Calendário e procedimentos de matrícula para o ano escolar de 2021-2022

Atento ao constante no Despacho Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril, que define, para o ano escolar de 20212022, os procedimentos e o calendário da matrícula das crianças no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico, venho,
agora, informar V. Exas. de que:
1.º
Entre o dia 15 de abril e o dia 14 de maio de 2021, os pais das crianças que completem 6 anos de idade até 15 de
setembro de 2021, devem apresentar um pedido de matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do ensino básico;
2.º
Entre o dia 15 de abril e o dia 14 de maio de 2021, os pais das crianças que completem 6 anos de idade entre 16
de setembro e 31 de dezembro de 2021, podem, igualmente, apresentar um pedido de matrícula no 1.º ano do 1.º
ciclo do ensino básico, ficando o pedido sujeito a avaliação e, posterior, decisão de deferimento ou indeferimento;
3.º
O pedido da matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet na aplicação Portal das Matrículas
(portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com recurso a uma das seguintes formas de autenticação: cartão do cidadão,
chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças;

4.º
O pedido da matrícula pode, ainda, ser apresentado de modo presencial nos Serviços de Administração Escolar do
Agrupamento de Escolas de Estarreja, a funcionar junto da escola sede - Escola Secundária de Estarreja;

Peço, assim, a melhor atenção de V. Exas. para toda a informação acessível em www.aeestarreja.pt ou,
alternativamente, junto dos Serviços de Administração Escolar do agrupamento.

Com votos do maior sucesso,

Jorge Ventura
Diretor
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