AVISO
MATRÍCULAS PARA O 1.º ANO DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO,
ANO LETIVO 2019-2020
Avisam-se todos os encarregados de educação que as matrículas para o 1.º ano do 1.º ciclo,
para o ano letivo 2019/2020, decorrerão entre o dia 15 de abril a 15 de junho de 2019,
conforme Despacho Normativo nº6/2018 de 12 de abril.
Os encarregados de educação dos alunos do Jardim de Infância do Centro Escolar do Pontal,
deverão efetuar a matrícula conforme o seguinte calendário:
Dias recomendados para a
matrícula

Turmas do J.Inf, do Centro
Escolar do Pontal

03 de maio de 2019

JI1 e JI7

10 de maio de 2019

JI2 e JI8

17 de maio de 2019

JI3 e JI4

24 de maio de 2019

JI5 e JI6

As referidas matrículas realizam-se nos serviços de administração escolar, na sede do
Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo, às sextas-feiras das 9h30 às 12h30 e das 14h00
às 16h00 (este horário é só para os alunos do J.I. do Centro Escolar do Pontal e para os dias
indicados na tabela).
Aluno:
1. Cartão de Cidadão (quem tem C.Cidadão não é necessário entregar os seguintes
documentos: NIF (número de identificação fiscal), Nº Utente e Nº Seg. Social;
ou
a) Outro documento de identificação (exemplo: Passaporte)
b) NIF (número de identificação fiscal)
c) Nº Utente
d) Documento onde conste o N.º da Segurança Social
e) 1 Fotografia atualizada

Encarregado(a) de educação:
1) Cartão de Cidadão do pai e da mãe (quem tem C.Cidadão não é necessário entregar o
NIF );
ou
2) Outro documento de identificação e o NIF (número de identificação fiscal);
3) Documento comprovativo da constituição do agregado familiar validado pela
Autoridade Tributária dos últimos dados.
4) Comprovativo de morada e/ou atividade profissional (encarregado de educação);
5) 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).

NOTA: SO SE EFETUAM MATRÍCULAS COM TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS
FOTOCOPIADOS.

Portimão, 12/04/2019

O Diretor
_____________________________________
(Luís Manuel da Silva Correia)

