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Matriculas para Ano Lectivo 2010/11
Pré-escolar e 1.º Ciclo (Primeira Matricula)
Local e Horário:
Secretaria do Agrupamento (Escola Básica e Secundária)
Das 9.00 às 12.00 e das 14.00 às 16.30 (quarta feira das 19.00 às 21.00)
Prazos:
Pré-escolar
até 20 de Junho

1.º Ciclo
até 15 de Junho

Documentos necessários:
• Fotocópia do Assento de Nascimento e/ou Bilhete de Identidade/Cartão Cidadão do aluno
• Número de Identificação fiscal do aluno e do encarregado de educação
• Fotocópia do cartão de utente do Sistema Nacional de Saúde, ou outro Subsistema
• Número de subscrição (Segurança Social) do Progenitor que recebe o Abono de Família
• Fotocópia de documento actualizado, comprovativo da residência (recibo da água, luz,…) ou
declaração da entidade patronal do encarregado de educação
• Boletim de Vacinas devidamente actualizado
• 1 fotografia tipo passe
Inscrições obrigatórias
É obrigatória a inscrição, no 1.º Ciclo, de todas as crianças que completem seis anos de idade até 15 de
Setembro de 2010.
Inscrições facultativas
A inscrição no Pré-escolar, embora desejável, é sempre facultativa.
A inscrição das crianças que completem três anos de idade entre 15 de Setembro e 31 de Dezembro é
aceite a titulo condicional, sendo a respectiva frequência garantida caso exista vaga no(s)
estabelecimento(s) de educação pretendido(s) à data do inicio das actividades deste(s).
No 1.º Ciclo, a matricula dos alunos que perfazem seis anos de idade até 31 de Dezembro é aceite a
título condicional, ficando dependente da existência de vaga.
Qualquer inscrição
Aos alunos matriculados para além do prazo estabelecido não é garantida a aplicação de critérios de
proximidade da residência ou do local de trabalho do encarregado de educação.
Acção Social Escolar
A entrega dos comprovativos do Escalão de Subsidio, IRS, o pedido para as refeições e apoio à família
será realizado no Gabinete de Educação, em data a anunciar pela Autarquia (durante mês de Junho).
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