AVISO

A Diretora do Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão informa que, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril e o Despacho Normativo n.º 6/2018 de 12 de abril, o
período de matrículas para a Educação Pré-Escolar e 1.º ano do Ensino Básico decorre a título
excepcional, entre o dia 04 maio e o dia 30 de junho 2020, relativas ao ano letivo 2020/2021.
O

pedido

de

matrícula

é

apresentado

preferencialmente

via

Internet,

no

Portal

portaldasmatriculas.edu.gov.pt., com recurso à autenticação através do Cartão de Cidadão, Chave
Móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.
Em

alternativa

poderão

consultar

o

site

deste

Agrupamento

https://www.escolas-

santacombadao.pt/ , fazer download dos impressos que aí se encontram disponíveis, imprimir e
preencher os mesmos. Seguidamente digitalizá-los, incluindo os documentos abaixo solicitados e
enviar

para

um

dos

seguintes

e-mails:

helenacosta.aescd@gmail.com

ou

olgacalhistro.aescd@gmail.com ou csae.aescd@gmail.com ou catarinanunes.aescd@gmail.com.
Não sendo possível por nenhum dos meios anteriormente descritos, poderá efectuar a mesma
nos Serviços Administrativos do Agrupamento, com sede na Escola Secundária de Santa Comba
Dão.

Documentos a apresentar:
• Cartão de cidadão do aluno
• 1 foto
• Cartão de cidadão do pai e da mãe
• Declaração da entidade patronal (se escolher um estabelecimento de ensino fora da sua área
de residência ou com residência noutro concelho)
• Cartão subsistema de saúde (ex: ADSE, PSP, GNR, etc.)
• Declaração da autoridade tributária confirmando o agregado familiar e respetiva morada
• Declaração de escalão de abono de família
Nota:
a) Todos os assuntos relacionados com a requisição de apoio socioeconómico, transportes e alimentação,
serão tratados nos serviços do Município.

Agrupamento de Escolas de Santa Comba Dão, 16 de abril de 2020
A Diretora, Maria Madalena Ferreira Dinis
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