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MATRÍCULAS 2020/2021 

Educação Pré-Escolar  
 

De acordo com o Despacho Normativo n.º 14-G/2020 de 13 de abril, o período de matrículas 

na educação pré -escolar decorre de 04 de maio a 30 de junho de 2020. 

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

informática disponível no Portal das Matrículas em [https://portaldasdasmatriculas.edu.gov.pt], 

com o recurso à autenticação através do cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de 

acesso ao Portal das Finanças.  

Não sendo possível cumprir o referido anteriormente, o pedido de matrícula pode ser 

apresentado de modo presencial pelos pais/encarregados de educação, nos Serviços 

Administrativos do Agrupamento de Escolas Figueira Norte, com marcação prévia, por telefone 

(233 401 700) ou por correio eletrónico (secretaria@aefigueiranorte.pt), procedendo estes 

serviços, no ato, ao registo eletrónico da matrícula na aplicação informática, no seguinte horário: 

Escola EB 2/3 Pintor Mário Augusto, Alhadas Escola Secundária c/ 3.º CEB de Cristina Torres 

2.ª feira e 5.ª feira 2.ª feira,  3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira  

Período da manhã: 09h30 às 12h00 

Período da tarde: 14h00 às 15h30 

Serão aceites, na educação Pré-Escolar, as matrículas de todas as crianças que completem 3 

anos de idade até 15 de setembro, ou entre essa idade e a idade de entrada no 1.º ciclo do ensino 

básico.  

A matrícula de crianças na educação Pré-Escolar, que completem 3 anos de idade entre 16 de 

setembro e 31 de dezembro, é aceite a título condicional dependendo a sua aceitação definitiva da 

existência de vaga nos grupos já constituídos, depois de aplicadas as prioridades definidas no 

Despacho Normativo n.º 5/2020 de 21 de abril.  

A matrícula de crianças na educação Pré-Escolar, que completem 3 anos de idade entre 1 de 

janeiro e o final do ano letivo, pode ser feita ao longo do ano letivo e é aceite definitivamente 

desde que haja vaga, depois de aplicadas as prioridades definidas no Despacho Normativo n.º 

5/2020 de 21 de abril. 

Figueira da Foz, 30 de abril de 2020                                                             

O Diretor 
 

________________________ 
(Maomede Cabrá) 
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