AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS
ESCOLA SEDE: ESCOLA BÁSICA DR. COSTA M ATOS, VILA NOVA DE GAIA

AVISO
MATRÍCULAS DO 1º ANO / J. INFÂNCIA
ANO LETIVO DE 2017/2018

De 15 de abril a 15 de junho de 2017
Matrículas nos Serviços Administrativos, entre as 9h00 e as 16h00 exceto às 4ªs e
6ªs até às 14h00.
Informamos os Srs. Encarregados de Educação das crianças que completem
seis anos de idade até 15 de setembro (1º ciclo), Jardins de Infância que completem
3, 4 e 5 anos até 31 de dezembro respetivamente) do corrente ano, que deverão
efetuar a matrícula dos seus educandos nos prazos acima estabelecidos.
Em alternativa deverão aceder à aplicação informática disponível no portal
das escolas www.portaldasescolas.pt.
Documentos a apresentar na matrícula 1º ciclo e Jardim Infância,
presencialmente:
 Cartão de cidadão do aluno, pai e mãe e ou encarregado de educação;
 Declaração do médico de família, a apresentar no início do ano letivo.
 Boletim de vacinas atualizado;
 2 fotos tipo passe do aluno;
 Fotocópia do comprovativo de morada ou do local de trabalho do encarregado
de educação;
 Pedido de autorização de matrícula dirigido ao Diretor do Agrupamento, para
os alunos (1º ciclo) que completem os seis anos entre 16 de setembro e 31 de
dezembro (impresso a facultar pelos Serviços Administrativos)
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Na inexistência de cartão de cidadão, deverão apresentar ainda os seguintes
documentos:
 B.I. do aluno ou cédula pessoal, B.I. do pai, mãe e ou encarregado de
educação;
 Fotocópia do cartão de contribuinte do aluno, do pai, mãe e ou encarregado de
educação;
 Fotocópia do nº de Segurança Social do aluno;
 Fotocópia do cartão de utente do aluno.

Para os efeitos do disposto no presente despacho, considera-se encarregado de
educação quem tiver menores à sua guarda:
 Pelo exercício do poder paternal (Pais e Avós);
 Por decisão judicial;
 Pelo exercício de funções executivas na direção de instituições que tenham
menores, a qualquer título, à sua responsabilidade;
 Por delegação, devidamente comprovada, por parte de qualquer das entidades
referidas nas alíneas anteriores.
A listagem de crianças e alunos que requereram matrícula será afixada até ao
dia 5 de Julho de 2017, na Escola Básica Dr. Costa Matos (escola sede do
Agrupamento).

A listagem de crianças e alunos admitidos será afixada até ao dia 21 de julho de
2017, na Escola Básica Dr. Costa Matos (escola sede do Agrupamento).

Vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2017
O Diretor
_____________________________
(Filinto Virgílio Ramos Lima)
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