Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa (código 135094)
Sede: Escola Básica Abade Correia da Serra (código 330413)

AVISO
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - ANO LETIVO 2020/2021
2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º anos

Prazo para a renovação de matrícula: 26 de junho a 8 de julho de 2020

Procedimentos:
1) O pedido de renovação de matrícula é apresentado pelo Encarregado de Educação, via Internet,
na aplicação informática disponível no Portal das Matrículas https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
com o recurso a uma das seguintes formas de autenticação: credenciais de acesso ao Portal das
Finanças, cartão de cidadão ou chave móvel digital.
O Agrupamento prestará por telefone o apoio necessário aos encarregados de educação.
Dado que o período destinado a esta fase de matrículas é muito curto sugere-se que os
Encarregados de Educação iniciem desde já o pedido de renovação preenchendo os 3 primeiros
passos (Consentimentos, Dados do Encarregado de Educação, Dados Gerais do Aluno) deixando
apenas para ser preenchido, depois de conhecidos os dados da Avaliação Final do aluno, o 4º
passo (Dados da matrícula) e a submissão do pedido.

2) Excecionalmente, e não sendo possível efetuar a matrícula através da Internet, ligue com a maior
brevidade possível, para o número 284 540 090 (Escola Básica Abade Correia da Serra - Serpa)
ou 284 850 000 (Escola Básica de Pias) e efetue marcação do dia e hora para atendimento
presencial, nos Serviços Administrativos. O atendimento é limitado apenas ao encarregado de
educação.

Horário de atendimento dos serviços administrativos
Período da manhã: das 09:30 h às 12:30 h
Período da Tarde: das 14:15 h às 17:00 h

Documentos necessários no ato da matrícula:
A renovação de matrícula no Portal das Matrículas não dispensa a apresentação de alguns
documentos comprovativos.
Para efetuar a renovação da matrícula através da Internet ou presencialmente, deve ter disponível
os dados/documentos que a seguir se indicam:
• o número de identificação fiscal (NIF) do encarregado de educação e o código de acesso ao
Portal das Finanças (para acesso ao Portal das matrículas);

• cartão de cidadão e respetivo “pin” do encarregado de educação (para a matrícula nos
Serviços Administrativos);
• cartão de cidadão e respetivo “pin” do aluno, passaporte ou outro documento de identificação;

• o número de identificação fiscal (NIF) do aluno;
• o número de cartão de utente de saúde/beneficiário (SNS);

• a identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde, se aplicável;
• o número de identificação da segurança social – NISS;
• fotografia tipo passe atualizada à data de matrícula (a fotografia pode ser tirada com o
telemóvel ou digitalizada);

O/a encarregado/a de educação deverá enviar para o email eb23abadecorreiadaserra@gmail.com
• Documento de inscrição na disciplina de EMR (modelo em anexo)
• Autorização de saída da escola (modelo em anexo)

Os encarregados de educação dos alunos que vão frequentar o Pré-escolar ou o 1.º Ciclo que
pretendam solicitar Auxílios Económicos deverão dirigir-se ao Atendimento da Câmara Municipal de
Serpa no mês de julho.

Indicação dos estabelecimentos e prioridades de seriação:
O/A encarregado/a de educação dos alunos que vão frequentar o 7.º ano, em Serpa, tem que
obrigatoriamente indicar, por ordem de preferência, pelo menos dois estabelecimentos de ensino. A
escolha do estabelecimento de ensino está condicionada à existência de vaga, depois de aplicadas as
prioridades definidas no artigo 11.º do despacho normativo em vigor.

Legislação aplicável:
• Despacho normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, alterado pelo Despacho Normativo nº5/2020, de
21 de abril;
• Decreto-lei nº14-G/2020, de 13 de abril (Artigos 11º, 12º e 13º).

Qualquer dúvida ou necessidade de apoio no momento da renovação da matrícula poderá
contactar telefonicamente a escola.

EB Abade Correia da Serra, 26 de Junho de 2020

A Diretora,
Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro

