
 

 

AVISO 

 

Matrículas para a Educação Pré-Escolar 

 

Informam-se os/as Encarregados/as de Educação de que as matrículas para a Educação Pré- Escolar, 
para o ano letivo 2021/2022, decorrem até 14 de maio de 2021. Os estabelecimentos do Agrupamento de 
Escolas de Argoncilhe onde funciona a Educação Pré-escolar são: 

Freguesia* Jardim de Infância* 

Argoncilhe Aldriz; Ordonhe; Carvalhal (Escola Básica); S. Domingos. 

Nogueira da Regedoura Pousadela (Escola Básica); Souto (Escola Básica). 

Sanguedo Igreja. 

*Consultar a área de influência dos estabelecimentos pretendidos. 

A responsabilidade pela matrícula cabe ao encarregado de educação, tendo prioridade:  

 

1.ª Crianças que completem os cinco e os quatro anos de idade até dia 31 de dezembro, sucessivamente 
pela ordem indicada; 

2.ª Crianças que completem os três anos de idade até 15 de setembro; 

3.ª Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro (a título 
condicional). 

(Após o dia 1 de janeiro de 2022, a criança pode frequentar a partir da data em que faz 3 anos.) 

 

O pedido de matrícula é apresentado, 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.  

Os serviços administrativos estarão disponíveis a prestar apoio via telefone – 227455793 e por correio 

eletrónico (secretaria.ase-alunos@agrupamento-argoncilhe.edu.pt). 

Em último recurso e mediante marcação prévia por telefone, pode ser prestado apoio presencial, na 

Secretaria da Escola Básica de Argoncilhe (sede de Agrupamento), Praceta do Eleito Local, em Argoncilhe. 

 

Após a matrícula e a colocação em turma, deverá ser apresentada a seguinte documentação: 

 Inscrição - Atividades de Animação e de Apoio à Família/Refeições - AAAF (https://siga1.edubox.pt; 

informações pelouroedj@cm-feira.pt); 

https://siga1.edubox.pt/


 
 

 Declaração médica onde conste que a criança necessita de uso permanente de óculos, quando 

aplicável; 

 Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do Encarregado/a de Educação e da criança. 

Nota: Não se dispensa a leitura integral do Decreto-Lei n.º 176/2012, o Despacho Normativo n.º 6/2018, 

alterado e republicado pelo Despacho Normativo n.º 5/2020. 

 

Argoncilhe, 15 de abril de 2021 

O Diretor, 
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