Ano letivo 2018 - 2019

Informações aos encarregados de educação
Ø Entrega de manuais escolares, na escola
entre 25 de junho e 3 de julho 2018
Na escola, a uma Assistente Operacional.
A não entrega dos mesmos implica que não venha a receber manuais, no próximo ano letivo.
Ø Reunião de entrega de registo de avaliação, na escola
3 de julho para os alunos da educação pré-escolar e1º ciclo
Nesta reunião têm de entregar o seguinte, dos alunos que continuam no agrupamento:
- Comprovativo do escalão de abono de família 1 ou 2 (datado de 2018)
- Autorização para Cartão Navegante

- Folha de atualização de dados e outros

- Inscrição na CAF e/ou almoço

- No dia 3 tem de solicitar uma senha se pretender transferir o seu
educando ou se concluiu o 4º ano.
- Em caso de pretender mudanças de escola para outra escola do Agrupamento, têm de
preencher impresso próprio (pedir ao professor titular).
Ø Pedidos de transferência, saídas do agrupamento - Escola Sec D Pedro V
No dia 4 de julho apresentação dos pedidos de transferência de alunos de 2º, 3º e 4º anos,
feita pelo encarregado de educação.

Tem de ser portador de: Cartão de cidadão ou outro documento de identificação do próprio e do
aluno, comprovativo de morada ou comprovativo de morada de trabalho do encarregado de
educação e comprovativo de escalão de abono 1, 2, 3 ou 4 (datado de 2018).

Ø Matrículas 5º ano - Escola Sec D Pedro V
Nos dias 5 e 6 de julho apresentação

dos pedidos de matricula feita pelo

encarregado de educação.

Tem de ser portador de: Cartão de cidadão ou outro documento de identificação do próprio e do
aluno, comprovativo de morada ou comprovativo de morada de trabalho do encarregado de
educação, comprovativo de escalão de abono 1, 2, 3 ou 4 (datado de 2018) e boletim de vacinas.
NOTA IMPORTANTE: ASE

A não entrega da declaração de abono de família implica que não possam vir a usufruir dos
benefícios a que têm direito (pequeno almoço, almoço, lanche, reembolso das fichas dos
manuais escolares, mensalidades mais baixas na CAF)
As faturas das fichas dos manuais escolares terão de ser entregues, na escola até ao final
de novembro de 2018.
7 de junho de 2018

A direção

