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Aviso
MATRÍCULAS E RENOVAÇÕES DE MATRÍCULA - 2019/2020

- Matrículas para JI e EB1:
- Período para efetuar a matrícula é entre o dia 15 de abril e o dia 15 de junho;
- Efetuadas preferencialmente, pelos encarregados de educação, via internet, na aplicação informática disponível
no Portal das Escolas (www.portaldasescolas.pt), com o recurso à autenticação através do cartão de cidadão;
- Nos serviços administrativos deste Agrupamento ou na Escola/JI (será efetuada no momento, com o
preenchimento do boletim de matrícula em anexo). Este procedimento poderá ser demorado.

- Renovações de Matrícula 2019/2020:
- Data para entrega da renovação de matrícula até ao dia 31 de maio;
- Será entregue a cada aluno um boletim de renovação de matrícula, o qual deverá ser devidamente preenchido
e assinado pelo encarregado de educação e entregue ao diretor de turma/Diretor Aluno/Professor Titular de Turma;
- Para os alunos que utilizam transporte, preencher devidamente o boletim de transporte;
- Os documentos necessários para acompanhar a renovação de matrícula estão devidamente descriminados em
cada boletim de renovação;

- Transferência de Estabelecimento de Ensino:
- O encarregado de educação efetua o pedido de transferência na aplicação informática disponível no Portal das
Escolas (www.portaldasescolas.pt) e informa os serviços administrativos;
- OU através do boletim de renovação de matricula onde indica a escola para onde pretende ser transferido e
os serviços administrativos deste agrupamento que efetua o procedimento.
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- Documentos apresentar no ato de matrícula:
- Cartão de cidadão do aluno e encarregado de educação para verificação;
- Documento comprovativo do Agregado Familiar da Autoridade Tributária e Aduaneira;
- 1 Fotografia tipo passe;
- Boletim de vacinas atualizado para verificação.

Freixo em 15 de abril de 2019.
O Diretor,
_______________________________________________________________
(Luís Henrique Cardoso Fernandes)
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