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Informação – Matrículas e renovações 2020-2021 

Informam-se os encarregados de educação que a matrícula/renovação efetua-se em dois passos: 

1.º - Manifestar consentimentos/autorizações ao Agrupamento e manifestar interesse pelos 

serviços disponibilizados pela Câmara Municipal de Alcobaça através dos formulários: 

https://forms.gle/31WosBVznyyrW6336 (1.ª matrícula no Agrupamento de Escolas da Benedita) 

https://forms.gle/oX4L3qpmGf7gn4Se6 (alunos inscritos no Agrupamento de Escolas da Benedita)  

2.º - Proceder à renovação/matrícula no Portal das Matrículas no calendário divulgado.  

No caso de novas inscrições devem contactar o Agrupamento após a matrícula no portal para 

acederem ao formulário. Nos restantes casos será dada informação pelo professor da turma/grupo. 

Só após a conclusão destes dois procedimentos a matrícula/renovação será aceite.  

Os encarregados de educação, que por falta de meios técnicos, não consigam efetuar a 

matrícula/renovação dos seus educandos, no portal das matrículas, a escola sede, disponibiliza de 

11 de maio até 30 de junho (Matrículas) e 10 de julho de 2020 (renovações), dois computadores 

na Biblioteca junto aos serviços administrativos, mediante marcação prévia, para que possam 

efetuar a mesma. Deverão contactar o Agrupamento, dentro do horário de expediente, através 

dos contactos, 262925010/967783877, devendo ser portadores, no dia da matrícula, dos 

documentos que seguidamente se identificam: 

1 - Fotografia tipo passe; 

2 - Cartões de cidadão do encarregado de educação e do aluno; 

3 - Comprovativo de Morada (a submeter no portal das matrículas); 

4 - Declaração do Abono de Família da Segurança Social de 2020 se tiver escalão 1(A) ou 2(B); 

5 - Se requerer serviço de refeição: 

• Declaração médica de restrições alimentares quando existirem;  

6 - Se pretender usufruir de leite escolar branco sem lactose: (Educação Pré-escolar e 1.º ciclo) 

• Declaração médica intolerância à lactose se pretender beber o leite escolar sem 

lactose; 

7 - Se pretender Atividades de Acompanhamento e Apoio à Família (Educação Pré-escolar): 

• Declaração do Horário de Trabalho passada pela entidade patronal; 

• Modelo 3 do IRS referente ao ano 2019. 

Benedita, 11 de maio de 2020 
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