AVISO
Matrículas 2016/2017
Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo (1.º ano)
De acordo com o Despacho normativo n.º 7-B/2015, de 07 de maio, conjugado com o Despacho
normativo n.º 1-H/2016, de 14 de abril de 2016, informam-se os encarregados de educação que o período de
matrículas para o ano letivo de 2016/2017, na educação pré-escolar e no 1.º ano do ensino básico, decorre
entre o dia 15 de abril e o dia 15 de junho de 2016. A frequência na educação pré-escolar destina-se às
crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no 1.º ciclo do ensino básico. O
pedido de matrícula, para qualquer dos casos, é apresentado via internet, na aplicação informática disponível
no Portal das Escolas [www.portaldasescolas.pt], com recurso à autenticação através de cartão de cidadão, ou
de modo presencial, segunda, quarta, quinta e sexta-feira, das 9h00 às 17h30 e terça-feira das 9h00 às
16h30, nos serviços administrativos da escola sede do agrupamento.

Documentos a apresentar na matrícula:
• Uma fotografia tipo passe;
• Fotocópia do Cartão de Cidadão;
• Boletim de Vacinas atualizado;
 Dados de Saúde Relevantes;
 Cartão de cidadão/B.I. e NIF (Pai, Mãe e/ou Encarregado de Educação)

Nota: Se pretende usufruir de auxílios económicos deverá entregar declaração atualizada de escalão de abono
de família da Segurança Social e preencher formulário disponibilizado pelo Agrupamento.
Se pretende usufruir de Componente de Apoio à Família (CAF), serviço de Cantina e/ou Prolongamento,
deverá fazer inscrição na altura da matrícula, nos casos aplicáveis. O horário de funcionamento dos
estabelecimentos educativos com CAF é o seguinte: 7:30 min às 18:30 min.
Se efetuar a matrícula no portal das escolas tem que entregar os documentos na Escola sede do Agrupamento
– Escola Básica e Secundária de Fajões antes do término das matrículas (15 de junho de 2016).

Fajões, 15 de abril de 2016

O Diretor,
António Camilo de Pinho Silva

