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MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E NO 1º ANO DE ESCOLARIDADE 

ANO LETIVO 2021/2022 
(Nos termos do Despacho Normativo nº 10-B/2021, de 14 de abril) 

 

 

Informam-se os Srs. Encarregados de Educação que o período de matrículas na Educação Pré-

Escolar e no 1º ano de escolaridade para o ano letivo 2021/2022, irá decorrer entre 15 de abril e 14 

de maio de 2021.  

O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet, na aplicação informática 

disponível no Portal das Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com o recurso à 

autenticação através de cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal 

das Finanças. 

Em caso de dúvidas ou eventuais esclarecimentos, deverão contactar, por telefone, a secretaria 

da Escola Sede da EBS de Campo 224219530 ou por e-mail matriculas@aecampo.pt. 

Não sendo possível cumprir o disposto no parágrafo anterior, poderão fazê-lo de forma 

presencial na secretaria da Escola Sede do Agrupamento, mediante marcação prévia e 

devidamente justificada, através do contacto telefónico 224219530 ou através do e-mail 

matriculas@aecampo.pt, o qual carece de confirmação pelos serviços.   

Nota: Relativamente às Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) - 1ºCiclo, informa-se que, embora os 

Pais possam selecionar diversos domínios, as opções do Agrupamento e respetivas inscrições só ocorrerão 

no mês de julho e/ou início do ano letivo. Os Pais/EE serão informados atempadamente. 

 

 
Outras informações Relevantes: 
Os encarregados de educação, poderão ainda, inscrever ou renovar a inscrição dos seus 

educandos para o Subsídio Escolar e para os serviços de apoio à família, nomeadamente Refeições 

Escolares, Subsídio Escolar, AAAF - Atividades de Animação e de Apoio à Família (JI) e CAF - 

Componente de Apoio à Família (1ºCiclo), através do preenchimento dos formulários editáveis que 

estão disponíveis, brevemente, na página do Agrupamento e enviar juntamente com os 

documentos solicitados para o e-mail matriculas@aecampo.pt, identificando no assunto o nome 

completo da criança/aluno e o JI/Escola pretendido, até ao dia 9 de julho. 

 

Campo, 15 de Abril de 2021. 

 

A Diretora 

 

Virgínia Varandas 
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