
* A ficha dados necessários constitui um documento adicional ao da matrícula/renovação de matrícula. Quando esta seja efetuada 

no Portal das Matrículas, a referida ficha deverá ser entregue na sede do Agrupamento (Escola Secundária Dr. Solano de Abreu), 
impreterivelmente, até 30/06/2020, agrafada à(s) ficha(s) de inscrição do Leite Escolar e AAAF.  

 
 

 

 
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA  

ANO LETIVO 2020-2021 

PRÉ-ESCOLAR  
Até 30 de junho de 2020 

 

 

APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA pode ser efetuada: 

(deverá proceder à atualização de dados, caso tenham ocorrido alterações) 

Preferencialmente, via internet, na aplicação informática disponível no Portal das Matrículas 

(portaldamatrículas.edu.gov.pt), com o recurso a uma das seguintes formas de autenticação: cartão de 

cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças;  

ou 

Não sendo possível cumprir o procedimento anterior, o pedido de renovação de matrícula pode ser 

apresentado, de modo presencial (mas sujeito a marcação para o telefone 241360000), nos serviços 

administrativos da sede do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Abrantes, sito na Escola Secundária Dr. Solano 

de Abreu. 

 

- O processo de renovação de matrícula necessita de alguns documentos adicionais, que deverão ser 

preenchidos de acordo com as orientações que se seguem: 

(A não entrega dos documentos, no prazo indicado, é considerado como NÃO estando interessado na inscrição). 

 

 
  Ѵ  Ficha de Dados necessários* 
 

Ѵ AAAF -  A Ficha de inscrição nas atividades de animação e apoio à família encontra-se disponível  na página do 

Agrupamento de Escolas N.º 1 de Abrantes e deverá ser entregue na sede do Agrupamento (Escola Secundária Dr. 

Solano de Abreu), impreterivelmente, até 30/06/2020. 

As AAAF poderão funcionar nos jardins de infância: de manhã, no serviço de almoço e das 15:30 às 17:30. 

 

Ѵ Leite Escolar - A Ficha de inscrição para consumo de leite escolar para crianças do Pré-Escolar e alunos do 1.º 

Ciclo encontra-se disponível na página do Agrupamento de Escolas N.º 1 de Abrantes e deverá ser entregue na sede 

do Agrupamento (Escola Secundária Dr. Solano de Abreu), impreterivelmente, até 30/06/2020. 

Qualquer esclarecimento adicional pode ser solicitado através do email ae1abrantes@gmail.com ou através do número 

de telefone 241360000. 

 
Abrantes, 22 de maio de 2020. 
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