Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Direção de Serviços Região Alentejo
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CUBA (135045)

MATRÍCULAS - ENSINO BÁSICO
De 19 de abril de 2022 a 16 de maio 2022
Despacho nº 4209-A/2022 de 11 de abril
ESTÃO ABERTAS AS MATRÍCULAS PARA O 1º ANO DE ESCOLARIDADE

ANO LETIVO 2022/2023
• O pedido de matrícula no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, deverá ser apresentada pelo

•
•
•
•
•
•

encarregado
de
educação,
pela
Internet,
no
Portal
das
Matrículas
(https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com recurso à autenticação através cartão do cidadão,
chave móvel digital e autenticação do Portal das Finanças.
Quando não for possível cumprir o recomendado no ponto anterior, poderá fazê-la nos
Serviços Administrativos da Escola Básica Fialho de Almeida de Cuba, respeitando as
seguintes normas de segurança:
Só são realizadas as matrículas presenciais quando marcadas telefonicamente com a
Escola através do telefone 284419920 ou 284249106;
O Encarregado de Educação ao dirigir-se à Escola e tem que usar máscara;
O horário será das 10:00h às 12:00h e das 15:00h às 17:00h, todos os dias úteis. Serão
efetuadas 6 matrículas diárias, (3 de manhã e 3 de tarde).
É obrigatória a matrícula para as crianças que completem 6 anos de idade até 15 de setembro de
2022.
As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2022,
podem efetuar a matrícula a título condicional.

DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR NO ATO DA MATRÍCULA:
1. Declaração do Centro de Saúde com a data de validade da vacinação devidamente atualizada;
2. Declaração do Escalão do Abono de Família;
3. Certidão comprovativa do domicílio fiscal e do agregado familiar validada pela Autoridade
Tributária;
4. Cartão de Cidadão da Criança;
5. Cartão de Cidadão dos pais e do encarregado de educação;
6. Uma fotografia tipo passe;
7. É obrigatório indicar 3 escolas para a matrícula.
NOTA: A matrícula só será efetuada mediante a apresentação de toda a documentação
acima solicitada. Aos Encarregados de Educação que efetuarem a matrícula do seu
Educando no Portal das Matrículas deverão enviar a restante documentação para o email –
secretaria@aecuba.pt
Cuba, 19 de abril de 2022.

/Germano António Alves Lopes Bagão/

