AVISO – Informações para matrícula no 5º, 7º e 10º ano
De acordo com o Despacho Normativo no 6/2018 de 12 de abril, os alunos e respetivos Encarregados de
Educação deverão fazer-se acompanhar no ato de matrícula dos seguintes documentos:
Alunos
1. Cartão de Cidadão e PIN de autenticação (quem tem Cartão de Cidadão não necessita entregar os seguintes
documentos: NIF (número de identificação fiscal), N O Utente e NO Seg. Social;
ou
a) Outro documento de identificação (exemplo: Passaporte)
b) NIF (número de identificação fiscal)
c) N O Utente
d) Documento onde conste o N.0 da Segurança Social

2. Declaração Vacinal (a solicitar no Centro de Saúde, caso a anterior esteja desatualizada ou se for solicitada
pela primeira vez) Não é necessária a sua apresentação.

3. Documento do centro de saúde que comprove a consulta de saúde escolar; Não é necessária a sua
apresentação.

4. 1 Fotografia atualizada
Encarregado(a) de educação
1. Cartão de Cidadão do pai e da mãe (quem tem Cartão de Cidadão não necessita entregar o NIF):
ou
a)
Outro documento de Identificação e o NIF (número de identificação fiscal),
2. Documento comprovativo da constituição do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária dos
últimos dados, (IRS);
3. Comprovativo de morada e/ou atividade profissional (encarregado de educação);
4. No caso dos pais se encontrarem separados/divorciados, deve ser entregue documento que ateste
quem é detentor do poder paternal;
Para o requerimento de subsídio escolar:
- Fotocópia da declaração de abono de família atualizada (emitida pela Segurança Social),
- Documento de entrega de IRS e não o documento de Nota de Liquidação
NOTA: SÓ SE EFETUAM MATRÍCULAS COM TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS FOTOCOPIADOS
Lembra-se ainda que:
- os alunos e encarregados de educação devem respeitar os horários fixados na informação conjunta, de modo
a evitar-se constrangimentos e demoras;
- no dia/hora definido para a matrícula e porque e a mesma decorrerá de modo eletrónico, os alunos devem
encaminhar-se para a sala atribuída de acordo com a sua escola de origem e turma – informação afixada no
local.
Calendário de matrículas

9:30
–
12:30
14:30
–
17:30

25/06
Atuais
6ºA, 6ºB,
6ºC

26/06
Atuais
6ºF, 6ºG

27/06
Atuais
4ºA, 4ºB

28/06
Atual 4ºE

29/06
Atuais
9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD

Atuais
6ºD, 6ºE

Atuais
6ºH, 6ºI

Atual 4ºC,
4ºD

Atual 4ºF

Atuais
9ºE, 9ºF, 9ºG, 9ºH

Portimão, 30 de maio de 2018

04/07
Alunos que frequentam o
10º e 11º ano que
pretendem mudar de curso
ou escola
Alunos que frequentam o
10º e 11º ano que
pretendem mudar de curso
ou escola

O Diretor
_________________
Luís Correia

