AVISO
MATRÍCULAS NO PRÉ-ESCOLAR
ANO LETIVO 2016/2017
De acordo com o Despacho Normativo nº 7-B/2015 retificado pela declaração
nº511/2015 de 18 de junho, o período de matrículas para o Pré-Escolar decorre de 15
de abril a 15 de junho de 2016 nos serviços de Administração Escolar da Sede do
Agrupamento, Escola Prof. Paula Nogueira das 09 às 16h, ou na Escola José Carlos
da Maia, das 09h30 -12h30 e 14h00-16h30.
O pedido de matricula pode também, ser efectuado pela Internet, na aplicação
informática disponível no Portal das Escolas, www.portaldasescolas.pt,
Documentos a apresentar no ato da matrícula:
- Fotocópia da Cédula Pessoal/Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão do aluno;
- Fotocópia do Cartão de Utente;
- Fotocópia do Boletim Individual de Saúde atualizado (Vacinas);
-Declaração médica referindo que a criança não sofre de doença infetocontagiosa e
que é, ou não, portadora de qualquer deficiência.
- Declaração da Segurança Social, indicando o Numero de Identificação da Segurança
Social e o respetivo Escalão do Abono de Família;
- Fotocópia do cartão de contribuinte fiscal;
- 2 Fotografias atualizadas;
- Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão dos Pais/ Encarregado de
Educação;
- Na situação do Encarregado de Educação não ser um dos pais do menor, é
obrigatória entrega de documento assinado, a delegar poderes. (Impresso entregue
pela secretaria).
Certificado de morada (fatura água, luz)
Prolongamento de Horário deverá entregar:
 Declaração de IRS 2015
Se estiver em situação de desemprego:
 Caso não tenha efectuado IRS no ano 2015, deverá apresentar declaração
das Finanças em como não entregou IRS;
 Declaração da Junta de Freguesia onde ateste o agregado familiar;
 Declaração do Centro de Emprego em como está inscrito;
 Declaração da Segurança Social com o valor que recebe de subsídio ou em
como não recebe subsídio.
A matrícula só será aceite depois de todos os impressos estarem devidamente
preenchidos e com todos os documentos necessários anexados.
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