AVISO
MATRÍCULAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º ANO DO ENSINO BÁSICO

(15 DE ABRIL A 15 DE JUNHO – 2ª A 5ª FEIRA)
O nosso horário de atendimento no período das matrículas é:
2.ª feira - 08 h 00 / 15 h 30
3.ª feira - 08 h 30 / 18 h 00
4.ª feira - 08 h 00 / 15 h 30
5.ª feira - 08 h 30 / 18 h 00
As matrículas são online e realizam-se no Portal das Escolas em (https://www.portaldasescolas.pt)
com recurso ao leitor do cartão do cidadão.
Os Encarregados de Educação podem optar por efetuar a matrícula nas instalações dos serviços de
administração escolar, na sede situada na Escola Secundária Camilo Castelo Branco.
O encarregado de educação deve fazer-se acompanhar dos seguintes documentos:
1. Original do Cartão do Cidadão do Aluno;
a) A escola vai precisar do Nr.º do Cartão de cidadão, do número de identificação fiscal - NIF e do
número de identificação perante a segurança social nos casos em que se aplicar – NISS;
2. Documentos de identificação dos pais e encarregado de educação (não é necessária cópia);
3- Uma (1) fotografia a cores tipo passe.
4 - Digitalização do boletim de vacinas da criança e documentos comprovativos da morada de
residência e/ou local de trabalho do encarregado de educação.
5 – Cópia do cartão do subsistema ou seguro de saúde complementar.
A matrícula no 1º ano é obrigatória para todas as crianças que completem os 6 anos idade até 15 de
setembro, sendo que aqueles que completam os 6 anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro
podem matricular-se a título condicional.
No pré-escolar podem inscrever-se as crianças que completem os 3 anos de idade até 31 de
dezembro, sendo que aqueles que completem os 3 anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro são
aceites a título condicional.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
(02 DE MAIO A 15 DE JUNHO – 2ª. A 5ª. FEIRA)
Os encarregados de educação que queiram candidatar-se aos apoios da Ação Social Escolar devem
fazer-se acompanhar da declaração com o escalão de abono de família passada pelos serviços da
segurança social e preencher o modelo disponível para download no nosso site MOD. ASE.001;
O Diretor,

António de Jesus Seixas
AVISO 01 . MAT/ 2017

