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MATRÍCULAS- 2021/22
Pré-escolar e 1º ano de escolaridade
Informação aos encarregados de educação
➢

O período de matrículas para o ano letivo 2021/2022, decorre de 15 de abril a 14 de maio.

➢

O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via Internet, no portal
portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através de cartão de cidadão,
chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.

➢

➢

OU
Através do envio de toda a documentação obrigatória publicada no site da escola
http://www.agrupamentolimafreitas.org, para o email limafreitas.matriculas@gmail.com
Neste email deve indicar no assunto: o nome e apelido do aluno a matricular e o nível de
ensino (por exemplo: Ana Martins Pré-escolar ou Ana Martins 1.º Ano). A inscrição considera-se
válida quando toda a informação obrigatória for entregue dentro do prazo definido. Os
formulários e declarações são para preenchimento e posterior envio por email.
OU
Para o caso de não ter acesso à internet, estão disponíveis na portaria do Agrupamento,
envelopes com a documentação necessária para realizar as matrículas. Toda a documentação
deverá ser devidamente preenchida e entregue nos Serviços Administrativos mediante
marcação prévia (através do número 265541110).

➢

Em todos os casos, o encarregado de educação deverá certificar-se de que já possui toda a
documentação necessária para a realização da matrícula, caso contrário não será aceite nem
efectuada a matrícula.

➢

As matrículas devem ser efectuadas até 14 de maio de 2021 inclusive, após esta data serão
objeto de análise e seriação, tendo em conta os critérios definidos por lei.

➢

As crianças que completem 6 anos entre 16 setembro e 31 de dezembro de 2021 (situação dos
alunos condicionais) poderão efetuar o pedido de matrícula no pré-escolar e no 1º ano.

➢

Até ao dia 31 de maio de 2021 é afixada a lista de alunos que requereram a matrícula neste
Agrupamento de Escolas.

➢

No dia 1 de Julho de 2021 é afixada a lista de alunos admitidos em cada escola/jardim de
infância deste Agrupamento.

Nota: Para melhor esclarecimento poderá consultar o CAPÍTULO IV Regime excecional relativo a matrículas e renovação de
matrículas do Decreto-lei 14-G/2020 e Despacho normativo n.º10-B/2021.

Setúbal, 15 de Abril de 2021
A Diretora do Agrupamento
Dina Fernandes
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