
 

 

ANO LETIVO 2022/2023 
 

INFORMAÇÕES AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

2.º, 3.º E 4.º ANO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 
No próximo ano letivo de 2022/2023 o município irá continuar a garantir, no âmbito das 
suas competências, a inscrição nos serviços disponibilizados em matéria de educação: 
Ação Social Escolar; Alimentação Escolar e Componente de Apoio à Família (CAF). 
 
Deste modo, informam-se os Encarregados de Educação das crianças que vão renovar 
a matrícula, no próximo ano escolar de 2022/2023, para o 2.º, 3.º e 4.º ano nas escolas do 
1.º ciclo da rede pública do concelho, que o período de inscrição para os serviços 
disponibilizados pela autarquia, Alimentação Escolar e Componente de Apoio à Família de 
(1.º CEB), decorre entre 20 de junho e o dia 19 de julho de 2022. As inscrições recebidas 
até 19 de julho de 2022 são consideradas para efeito de seriação, sendo as demais sujeitas 
a seriação em momento posterior. 
 
As inscrições devem ser efetuadas através do preenchimento de formulário próprio e 
entregue, na Divisão de Educação da Câmara Municipal da Marinha Grande, localizado no 
edifício do Arquivo Municipal, nos dias úteis no seguinte horário: 09h30 – 12h30 | 14h30 – 
16h30. 
 
Além da adesão aos serviços de fornecimento de refeições escolares e CAF por parte dos 
encarregados de educação dos alunos, o formulário serve também para o enquadramento 
dos alunos na Ação Social Escolar, de acordo com a legislação em vigor. 
 
A inscrição nos serviços de Ação Social Escolar, Alimentação Escolar e 
Componente de Apoio à Família (CAF), é exclusivamente efetuada através do 
preenchimento de formulário, alertando-se os encarregados de educação, que a 
renovação de matrícula efetuada no Portal das Matrículas, não garante 
automaticamente a adesão aos serviços disponibilizados pelo município. 
 
Formulário disponível: https://www.cm-mgrande.pt/p/matriculas 

 

Para mais informações contactar a Divisão de Educação da Câmara Municipal da Marinha 
Grande através do telefone: 244 573 300 (opção 5) ou email: servico.educacao@cm-
mgrande.pt 
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