Matrículas 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico
Ano letivo 2017/2018
De acordo com Despacho normativo n.º 7-B/2015, de 7 de maio com a redação dada pelo Despacho normativo n.º 1H/2016, de 14 de abril e pelo Despacho normativo n.º 1-B/2017 de 17 de abril, o período de matrículas para o 1.º Ano do
Ensino Básico decorre de 15 de abril a 15 de junho de 2017, e é obrigatória para as crianças que completem seis anos de
idade até 15 de setembro. As crianças que completem os seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro
podem ingressar no 1.º ciclo do ensino básico se tal for requerido pelo encarregado de educação, dependendo a sua
aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas.
O pedido de matrícula para o 1.º ano do 1.º Ciclo, é efetuado pelo(a) encarregado(a) de educação, preferencialmente
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através da Internet , na aplicação informática disponível no Portal das Escolas em www.portaldasescolas.pt com recurso à
autenticação através do Cartão de Cidadão (com o código PIN) ou de modo presencial nos serviços competentes do
estabelecimento de educação e de ensino da área de residência do aluno, independentemente das preferências
manifestadas. A fim de facilitar a organização e rapidez dos serviços do agrupamento as matrículas terão de ser
previamente agendadas através do n.º 214 338 380 ou presencialmente na secretaria da sede do Agrupamento (Escola
Secundária Matias Aires).
Nos serviços administrativos do Agrupamento estará disponível um posto para os interessados fazerem a matrícula online.
Documentos a apresentar:
 1 Fotografia da criança tipo passe;
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 Cartão de Cidadão ;
 Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade ou documento que legalmente o substitua + NIF dos pais e/ou
Encarregado(a) de Educação;
 Boletim Individual de Vacinas atualizado e declaração médica em como a criança fez o exame global de saúde;
 Documento comprovativo da residência ou da atividade profissional do(a) Encarregado(a) de Educação (recibo da
água/eletricidade/gás);
 Na situação do(a) Encarregado(a) de Educação não ser um dos pais do menor, é obrigatória a entrega de documento
assinado por ambos, a delegar as respetivas funções;
 Requerimento para autorização de matrícula para crianças que completem 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31
de dezembro, conforme n.º 7, do artigo 4.º, do referido Despacho (fornecida pelos serviços administrativos e também
disponível no site do agrupamento);
 Ficha de seguro escolar (fornecida pelos serviços administrativos e também disponível no site do agrupamento);
 Impresso de candidatura aos Auxílios Económicos, (fornecida pelos serviços administrativos), e respetiva declaração da
segurança social relativa ao escalão de abono de família atribuído para o ano 2017;
Outros procedimentos:
 No ato de matrícula o(a) Encarregado(a) de Educação indica, por ordem de preferência, 5 estabelecimentos de ensino
que o(a) aluno(a) pretende frequentar;
 Os documentos a apresentar deverão ser os originais.
Nota:
A Ficha de Inscrição nas Atividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo para o ano letivo 2017/2018 será
disponibilizada, no início de setembro, na escola.
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Caso efetue a matricula por via eletrónica, deve enviar para o endereço de correio eletrónico matriculas@aeams.pt os documentos que
a seguir se mencionam, devidamente preenchidos, disponíveis no nosso site www.aeams.pt:
 Fotografia atualizada digitalizada;
 Ficha de Seguro Escolar;
 Impresso de candidatura aos Auxílios Económicos, (fornecida pelos serviços administrativos e também disponível no site do
agrupamento), e respetiva declaração da segurança social relativa ao escalão de abono de família atribuído para o ano 2017.
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As crianças “estrangeiras” que não possuam cartão de cidadão, têm que apresentar título de residência ou passaporte +
NIF+ N.º da Seg. Social + Cartão de Saúde, bem como documento com informação da filiação do(a) aluno(a).

