As matrículas podem ser realizadas
on-line (portal das matrículas electrónicas)
ou presencial na sede do Agrupamento
Na sede do Agrupamento:
Inicia : na terça feira, 17/04/2018
Horário :

terça feira:

e

finda : na quinta feira, 14/06/2018

das 09h ás 17 h

quarta feira: das 09h ás 17 h
quinta feira: das 14 h às 20 h
Documentação necessária (trazer documento original):
do aluno :

1 fotografia tipo passe (deve ser original e não fotocópia)
Documento de identificação válido C.C.

Passaporte / Autorização de residência)
N.I.F.(n.º de contribuinte)
N.I.S.S.(n.º de identificação da segurança social)

N.U.S.(n.º do cartão de utente – no Centro de Saúde informam o NISS e o NUS)
Boletim de vacinas atualizado
Comprovativo do escalão 1 ou do escalão 2, do abono de família datado de 2018
do encarregado de educação : Documento de identificação e N.I.F.
Comprovativo de morada – quando a morada for abrangida pela área de influência deste Agrupamento de
Escolas (Freguesia de São Domingos de Benfica).
Ou
Declaração com a morada de trabalho, passada pela entidade patronal – quando o enc.do de ed.ção trabalhe na
área de influência deste Agrupamento de Escolas
Declaração de delegação de poderes – quando o enc.do de ed.ção não for o pai ou a mãe do(a) aluno(a) a
inscrever.

Notas importantes :
1- Deve ser solicitada uma senha de vez, na portaria da Escola Sede do Agrupamento de
Escolas (Esc Sec D Pedro V) – a partir de 10 de abril,
2- No dia em que vier fazer a inscrição tem de chegar com 10mn de antecedência para
preencher os impressos,
3- Só efetuam esta matrícula os alunos que vão ingressar no 1º ano de escolaridade
e os alunos que se candidatam pela 1ª vez à educação pré-escolar,
4- No ato da inscrição deve candidatar o seu educando a, pelo menos, 3 escolas e um
máximo de 5,
5- Aplica-se a legislação que estiver em vigor para o ano letivo 18-19.
Lisboa, 9 de abril de 2018
O Diretor

