
       AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIANA DO ALENTEJO 

      RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 2020/2021    

 Educação Pré –Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (2º, 3º e 4º anos) 

(De acordo com o Despacho Normativo nº 5 /2020, de 21 de Abril) 

Período de 

Renovação 

Matricula 

De 26 de junho a  8 de julho de 2020 

 

Apresentação 

do pedido de 

Renovação 

Matrícula 

 

Pelo Encarregado de Educação, via Internet, na aplicação informática disponível no Portal das 

Matriculas em http://www.portaldasmatriculas.edu.gov.pt , com recurso à autenticação 

através do Cartão de Cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal da Finanças. 

De modo presencial às 2ª, 3ª e 5ª feiras, das 9h às 12.30h e das 14h às 17.30, mediante 

agendamento prévio nos serviços Administrativos: 

  Escola Básica/Secundária Dr. Isidoro de Sousa, em Viana, através do telefone 266930070 ou do 

endereço electrónico secretaria@aevianadoalentejo.edu.pt; 

 Escola Básica de Alcáçovas através do telefone 266 948051 ou do endereço electrónico 

ebijialcacovas.contab@gmail.com 

 

Documentação Necessária 

Pré-escolar 

(crianças que já 
frequentaram) 

 

 

 

 

1º Ciclo 

(2º, 3º e 4ºs 
anos) 

 Cartão de Cidadão do aluno; 

 Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação; 

 Documento comprovativo da residência - no portal das Finanças – ou local de trabalho do 

encarregado de educação; 

 Documento comprovativo do agregado familiar – no portal das Finanças; 

 Preenchimento do Boletim de Auxílios Económicos + Declaração da Segurança Social para 

certificar o escalão de abono de família, caso se candidate à Ação Social Escolar (Auxílios 

Económicos). – para Pré e 1º ciclo;             clique aqui (Pré)                  clique aqui (1º ciclo) 

 Preenchimento do requerimento de transporte (só para quem vive em montes) - 1º ciclo; 

clique aqui 

 Preenchimento da ficha de matrícula nas AEC (facultativo) - 1º ciclo; clique aqui 

 Preenchimento de necessidade de Prolongamento + Declaração do horário de trabalho dos 

pais, passadas pela Entidade Patronal, destinada à Componente de Apoio à Família CAF 

(1º ciclo) / AAAF (Pré);                                clique aqui (Pré)                  clique aqui (1º ciclo)  

 Preenchimento de Declaração – Autorização para Pré + 1ºciclo ; clique aqui 

 Preenchimento do documento – Dados do Aluno – para Pré + 1º ciclo; clique aqui 

 Declaração/ autorização dados pessoais para Pré+ 1º ciclo. clique aqui  

A Diretora        (Maria Manuel Carvalho Aleixo) 

http://www.portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
mailto:secretaria@aevianadoalentejo.edu.pt
mailto:ebijialcacovas.contab@gmail.com
https://www.cm-vianadoalentejo.pt/balcaoonline/odfrontend/online/formulario/28
https://www.cm-vianadoalentejo.pt/balcaoonline/odfrontend/online/formulario/27
https://www.cm-vianadoalentejo.pt/balcaoonline/odfrontend/online/formulario/47
http://www.aevianadoalentejo.edu.pt/images/Matr%C3%ADculas_2020-2021/Matric.__AEC_1%C2%BA_ciclo.pdf
http://aevianadoalentejo.edu.pt/images/Matr%C3%ADculas_2020-2021/Declara%C3%A7%C3%A3o_Prolongamento_Pr%C3%A9_.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZG_W99KjH0wniRP0JarslhGVybcSZ1bx/view
http://www.aevianadoalentejo.edu.pt/images/Matr%C3%ADculas_2020-2021/autoriza%C3%A7ao_Pr%C3%A9__1%C2%BA_ciclo_.pdf
http://www.aevianadoalentejo.edu.pt/images/Matr%C3%ADculas_2020-2021/FICHA_DE_DADOS_DO_ALUNO_.pdf
http://www.aevianadoalentejo.edu.pt/images/Matr%C3%ADculas_2020-2021/Decl._dados_p_Pr%C3%A9_e_1%C2%BAc_.pdf

