DGEstE - Direção de Serviços Região Alentejo
Agrupamento de Escolas de Sousel

Informação a Pais e Encarregados de Educação
Matrículas Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico
Ano Letivo 2021-2022
Informam-se os pais e encarregados de educação dos alunos que irão frequentar, pela primeira vez, a Educação
Pré-escolar e o 1º Ano de Escolaridade, que deverão apresentar o pedido de matrícula entre os dias 15 de abril e
14 de maio de 2021.
A matrícula é apresentada online no Portal das Matrículas (portaldasmatrículas.edu.gov.pt) com recurso à
autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das
Finanças.
Caso opte pela utilização do cartão do cidadão deve ter na sua posse os códigos de autenticação (PIN) do/a
encarregado/a de educação e do/a aluno/a a matricular, e um leitor de cartão de cidadão.
Caso se verifique a impossibilidade de apresentar o pedido de matrícula por via eletrónica, o/a encarregado/a
de educação pode apresentar o pedido de matrícula presencialmente no Centro Escolar de Sousel, sito na
Estrada da Circunvalação, em Sousel.
O atendimento será marcado de acordo com a disponibilidade do/a encarregado/a de educação e dos
serviços administrativos. O agendamento de atendimento presencial poderá ser feito telefonicamente através dos
números 268 550 010 ou 964 716 329.

Documentos necessários para formalização da matrícula (atendimento presencial por marcação):
Cartão de Cidadão do aluno;
Cartão de Cidadão do/a Encarregado/a de Educação;
ocumento comprovativo do Sistema/Subsistemas de Saúde (SNS, ADSE, outros…);
oletim de vacinas atualizado;
tipo passe;
da Segurança Social (NISS e Escalão do Abono de Família);

Nota Importante: Os formulários para registo de inscrições nas Atividades de Enriquecimento Curricular,
Prolongamento de Horário Escolar, Refeitórios Escolares e para apresentação de candidaturas a Apoios e Auxílios
Económicos, encontram-se disponíveis na página eletrónica do

Agrupamento de Escolas de Sousel

(http://agrupamentosousel.drealentejo . pt)

Sousel, 15 de abril de 2021
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