Direção de Serviços da Região Norte
Agrupamento de Escolas
AMADEO DE SOUZA-CARDOSO/Telões – Amarante

INFORMAÇÃO MATRÍCULAS 2021/2022
1ª MATRÍCULA (PRÉ-ESCOLAR E 1.º ANO)
(15

DE ABRIL A

14

DE MAIO DE

2021)

Os procedimentos para a matrícula pela 1ª vez para o Pré-Escolar e 1.º ano do 1.º ciclo,
ano letivo 2021/2022, são:
1. O Encarregado de Educação PODE PREENCHER O IMPRESSO ONLINE (DISPONÍVEL NO PORTAL
DAS

MATRÍCULAS

EM HTTPS://PORTALDASMATRICULAS.EDU.GOV.PT).

2. Para candidatura à concessão ao subsídio escolar devem enviar para o email ase@amadeo.pt
o boletim de candidatura a subsídio CMA (que se encontra no site do agrupamento
www.amadeo.pt), devidamente preenchido e o comprovativo do escalão de abono de família
(1.º e 2.º escalão) da segurança social/outro com data de 2021, identificando no email o
nome do aluno, o ano da matrícula (se pré-escolar ou 1.º ano) e a escola pretendida.
3. Para pedido de transporte escolar, o Encarregado de Educação deve preencher o Mod. PO.10IM.01.04 (que se encontra no site do agrupamento www.amadeo.pt), anexar comprovativo
de morada e foto (obrigatoriamente) e enviar para o email matriculas@amadeo.pt.
4. Na impossibilidade do preenchimento online, o encarregado de educação deve solicitar prévia
marcação de presença através do contacto do Agrupamento (255420110 ou através do email:
contacto@amadeo.pt) e dirigir-se ao Agrupamento, no dia e hora agendada, para efetuar a
matrícula, fazendo-se acompanhar, obrigatoriamente, pelos seguintes documentos:
 Cartão de cidadão do Encarregado de Educação e do Aluno;
 Boletim de Vacinas;
 Comprovativo do escalão de abono de família (1.º ou 2.º escalão) da segurança
social/outro com data de 2021;
 Comprovativo de morada (exemplo: fatura da água, luz, telefone, outro…);
 Comprovativo do Agregado Familiar, no caso do encarregado de educação não ser o pai
ou a mãe.
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