AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BOA ÁGUA – 172388
Escola Básica Integrada da Boa Água
EB1 n.º2 da Quinta do Conde
EB1/JI do Pinhal do General
JI do Pinhal do General

MATRÍCULAS 2019/2020
(recomenda-se leitura do Despacho Normativo 6/2018)
Avisa-se os Encarregados de educação que, de acordo com o Despacho Normativo n.º
6/2018, de 12 de abril, as inscrições para o Ensino Pré Escolar e 1.º ano do Ensino
Básico decorrerão de 15 de abril a 15 de junho/2019.
O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet na aplicação
informática disponível no Portal das Escolas [https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt ],
com o recurso à autenticação através de cartão de cidadão.
Não sendo possível, o pedido pode ser apresentado de modo presencial, na sede do
Agrupamento de Escolas da Boa Água – Escola Básica Integrada da Boa Água (se este
for o Agrupamento da área de residência do aluno), onde os serviços competentes
procederão ao registo eletrónico, mediante marcação prévia pelo telefone: 212110460
ou 212110461. Este atendimento será feito entre as 9h30m e as 12h e das 14h 16h,
de segunda-feira a sexta-feira.

Poderão matricular-se na educação pré-escolar as crianças que completem 3 anos de
idade até 15 de setembro de 2019 ou entre essa idade e a idade de ingresso no 1.º
ciclo. A matrícula de crianças que completem três anos de idade entre 16 de setembro
e 31 de dezembro de 2019 é aceite, a título condicional, dependendo a sua aceitação
definitiva da existência de vagas, nos grupos já constituídos.
A matrícula no 1.º ano é obrigatória para todas as crianças que completem 6 anos de
idade até 15 de setembro de 2019.
As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de
dezembro de 2019, poderão ingressar no 1.º ano se tal for requerido pelo encarregado
de educação, dependendo a sua aceitação da existência de vagas nas turmas
constituídas.
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CANDIDATURAS
- ASE (Ação Social Escolar)
- AAAF (Atividades de Animação e Apoio à família)
- Transportes Escolares
- Serviço de refeições
As candidaturas deverão ser efetuadas pelos encarregados de educação, junto dos
balcões de atendimento da Câmara Municipal, nomeadamente, balcões únicos de
serviços (BUS), no Mercado Municipal da Quinta do Conde.
 bservação:  Os encarregados de educação que dispensem a apresentação de
O
candidatura à ASE do 1º ano do Ensino Básico, deverão efetuar, obrigatoriamente, a
inscrição no serviço de refeições, caso pretendam este serviço.

