MATRÍCULAS 1.º CICLO
2017-2018

INÍCIO
17 de abril de 2017

FIM
16 de junho de 2017

HORÁRIO
09:00-12:00 14:00-16:30
À 6ª feira -09:00-14:30

● A matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo é obrigatória para as crianças que completem 6 anos de
idade até 15 de setembro.
→ Para as crianças que completem 6 anos entre 16 de setembro e 31 de dezembro, a
matrícula é aceite a título condicional, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de
vaga nas turmas já constituídas.
● As matrículas devem ser feitas:
- preferencialmente , pela internet* , no Portal das Escolas, em www.portaldasescolas.pt
ou
- presencialmente, nos serviços administrativos da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, sede
do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Abrantes;
* Se a matrícula for efetuada no Portal das Escolas, os documentos terão de ser entregues nos
serviços administrativos da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, antes do términus das
matrículas (16/06/2017).

Documentos necessários (obrigatórios):
Aluno:
● Ser portador do Cartão de Cidadão;
● Fotocópia do Boletim Individual de Saúde atualizado;
● Se o aluno apresentar Necessidades Educativas Especiais, devem ser apresentados
documentos comprovativos, de modo a que a escola possa mobilizar recursos e organizar a
resposta educativa mais adequada possível;
● 2 fotografias tipo passe.
Encarregado de Educação:
● Ser portador do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade;
● Fotocópia do documento comprovativo de residência (por ex: recibo do telefone, recibo da
água, recibo de eletricidade, etc.) ou da atividade profissional;

● Documento do Número de Identificação Bancária ( com a identificação do enc. de educação);
● Ser portador do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade dos membros do agregado
familiar.
Ação Social Escolar
O período de candidaturas para o 1.º ciclo decorre entre 17 de abril e 16 de junho.
Documentos necessários:
● Formulário de candidatura, devidamente preenchido;
● Declaração da entidade competente, com a informação do escalão do abono de família
(escalão 1 ou 2), atribuído ao aluno em 2017;
● Apresentar cartão de identificação do aluno;
● Declaração do Centro de Emprego, a atestar a situação de desemprego ( quando aplicável) .
---------------------------------------------------------Ficha de pré-inscrição nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC).
---------------------------------------------------------Transportes Escolares
● Preenchimento de Formulário fornecido pelos Serviços Administrativos.
--------------------------------------------------------------As listas dos alunos que requereram matrícula no Agrupamento serão afixadas, na Escola Sede e
nas escolas, até 5 de julho.
Qualquer
e-mail

esclarecimento

adicional

poderá

ser

solicitado

através

ae1abrantes@gmail.com ou através do número do telefone 241360000.

Abrantes, 15 de abril de 2017
O Diretor
Jorge Fernando Almeida Ferreira da Costa

do

