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Agrupamento de Escolas Aurelia de Sousa

Matriculas Pre-escolar e 1. !2 Cicio 2020-2021
Normas e procedimentos a observar na concretizac;:ao das matrfculas

Despacho Normativo n. !! 6/2018 alterado pelo Despacho normativo n. !! 5/2020
• As matrfculas para a Educacao Pre-escolar e 1, Q ano de escolaridade do V! Cicio do Ensino Basico e a
renovacao de matrfcula na Educacao Pre-escolar decorrem de 4 de maio a 15 de junho de 2020 e
deverao ser efetuadas na aplica�ao informatica disponfvel no Portal das Matrfculas
https://portaldasrnatriculas.edu.gov.pt, corn recurso a uma das seguintes forrnas de autentica�ao: cartao
de cidadao, chave rn6vel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finan�as.
• Na realiza�ao da matrfcula online, o encarregado de educa�ao devera ter o cuidado de preencher
todos os carnpos corn o maior rigor, concedendo a administra�ao escolar as devidas autoriza�oes para
aceder aos dados necessarios a valida�ao da matrfcula. Qualquer duvida podera contactar os servi�os
atraves do email matriculas20_21@ae-aureliadesousa.com ou o telefone 22 502 17 73.
• As crian�as que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro podem
ingressar no 1.Q ciclo do ensino basico se tal for requerido pelo Encarregado de Educacao, dependendo a
sua aceitac;:ao definitiva da existencia de vaga nas turmas ja constitufdas, depois de aplicadas as
prioridades definidas no n.Q 1 do artigo 10.Q e 11.Q do Despacho Normativo nQ 5/2020.

Refeicoes Escolares/lnscricao AAAF ou AEC
Para solicitar refei�6es escolares, o encarregado de educa�ao devera preencher a Ficha de Caracteriza�ao
da Camara Municipal do Porto. Nessa ficha podera tambem manifestar a inten�ao de que o seu educando
frequente as Atividades de Apoio e Animac;:ao a Familia (AAAF) no caso da Educac;:ao Pre-escolar ou as
Atividades de Enriquecimento Curricular do 1. !! Cicio, de acordo corn a situa�ao.
Atividades de Apoio e Animacao a Familia (AAAF)
Pre-escolar - Caso a crian�a necessite de frequentar as Atividades de Apoio e Anima�ao a Famflia (AAAF)
(horario cornpreendido entre as 8h e as 9h e as 17h 30min e as 19h) o Encarregado de Educa�ao devera
solicita-lo no ato de rnatrfcula e entregar os seguintes docurnentos:
• Ficha de Caracteriza�ao da Camara Municipal do Porto;
• Declara�ao do horario de trabalho dos adultos que constituern o agregado familiar;
• C6pia da Declara�ao de IRS de 2019 e respetiva nota de liquida�ao.
Atividades de Enriguecimento Curricular do 1. !! Cicio
• As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) irao decorrer ap6s a atividade letiva e terminam as
17h30min. Para que o seu educando as possa frequentar, o encarregado de educa�ao devera preencher a
Ficha de Caracterizac;:ao da Camara Municipal do Porto.

