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Agrupamento de Escolas 

Trigal de Santa Maria 

 

INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

ANO LETIVO 2022/2023 

 

MATRÍCULAS PARA O 5.º ANO – de 9 a 19 de julho 

 
Preferencialmente, a Matrícula Eletrónica deve ser feita a partir de qualquer local onde exista um 

computador pessoal com acesso à Internet, através do portaldasmatriculas.edu.gov.pt. 

Na eventualidade de não a conseguirem realizar, podem fazê-lo presencialmente na Sede do 

Agrupamento, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30 (de 11 a 19 de julho), fazendo-se 

acompanhar dos Cartões de Cidadão do Encarregado de Educação e do aluno. 

ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO 

No ato da matrícula, no Portal das Matrículas, e caso já tenha feito a inscrição na Academia de Música 

de Viatodos, deve assinalar “Ensino Artístico Especializado” e carregar o comprovativo de inscrição 

enviado pela Academia.   

 

AUXILIOS ECONÓMICOS (APENAS PARA ALUNOS QUE VÃO FREQUENTAR O 5.º ANO)  

O boletim de candidatura Modelo 167 deve ser preenchido e entregue ao professor titular de turma até 

ao dia 8 de julho. Conjuntamente com o boletim devem entregar os seguintes documentos:  

1. Fotocópia do IBAN do encarregado de educação;  

2. Declaração emitida pela Segurança Social, devidamente atualizada, na qual conste o escalão do abono 

de família atribuído ao\à aluno(a) (1º, 2º e 3.º escalão).  

3. Declaração passada pelo Centro de Emprego, no caso de o Pai ou a Mãe estar (em) desempregado(s) 

há mais de 3 meses e lhe esteja atribuído o 2.º escalão do abono de família. 

 
TRANSPORTES ESCOLARES/PROCEDIMENTOS 2021/2022 

Alunos que vão solicitar PASSE pela 1ª vez. 

- Realizar, preferencialmente, a subscrição online de um novo título em 

www.tub.pt/passeescolargratuito/ (será necessário e obrigatório a designação da escola e ano 

de escolaridade). 

- A foto submetida no link de inscrição deve ser do tipo passe e permitir, de forma inequívoca, 

identificar o aluno (no caso de o realizarem presencialmente é necessário trazer uma foto tipo 

passe). 

http://www.portaldasescolas.pt/
http://www.tub.pt/passeescolargratuito/
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- Os cartões de transporte serão entregues na escola sede. 

 

DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA “ESCOLA DIGITAL” 

Serão contactados para proceder à entrega dos equipamentos emprestados pelo Programa 

Escola Digital (consultar documento em anexo). 

 

INSCRIÇÃO NO MANDARIM 

Se pretender inscrever o seu educando no Mandarim, a pré-inscrição é facultativa, gratuita e o 

curso será ministrado em tempos não letivos. 

Deverá consultar documento em anexo ou informação na página do AETSM. 

 

 

Tadim, 22 de junho de 2022. 

 

A Adjunta 

Rosa Maria Araújo 

 

 


