MATRÍCULAS 2016/2017
Pré‐Escolar e 1.º Ano do 1.º Ciclo
A decorrer de 15 de abril a 15 de junho
(Despacho normativo n.º 7‐B/2015, de 7 de maio)

Calendário
A fim de facilitar o funcionamento e a organização dos serviços administrativos, solicita‐se que as
matrículas sejam efetuadas de acordo com o seguinte calendário:
Nome do aluno/criança iniciado pela letra:
S, T, U, V, W, X, Y, Z
N, O, P, Q, R
K, L, M
G, H, I, J
D, E, F
B, C
A

Dias
de 18 de abril a 22 de abril
de 26 de abril a 29 de abril
de 02 de maio a 06 de maio
de 9 de maio a 13 de maio
de 16 de maio a 20 de maio
de 23 de maio a 27 de maio
de 30 de maio a 03 de junho

Horário de Funcionamento dos Serviços para Matrícula
De segunda a sexta das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00

Marcação de horário
No sentido de uma melhor operacionalização e rapidez de atendimento, às terças, quartas e quintas
feiras é possível proceder a marcação prévia da hora de atendimento para a realização da matrícula
dos alunos, através do n.º 214 338 380 ou na receção da escola sede (Escola Secundária Matias
Aires).

Informações Complementares
Antes de se dirigir aos serviços administrativos, ou fazer a marcação para a realização da matrícula
do seu educando, confirme se tem na sua posse todos os documentos necessários à mesma, através
de uma análise atenta das informações constantes da página da internet do Agrupamento, ou
afixadas nos Jardins de Infância e nas escolas do 1º Ciclo.
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