Matrículas do 1.º Ano - 2019/2020

- De 15 de abril a 15 de junho de 2019 Caros Pais e Encarregados de Educação,
Encontram-se abertas as matrículas para as crianças que vão frequentar pela primeira vez o 1.º ano do
1.º Ciclo, nas escolas do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Arganil.
A matrícula no 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico é obrigatória para todas as crianças que completem
6 anos de idade até 15 de Setembro de 2019.
As crianças que completem 6 anos entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro de 2019 estão fora da
escolaridade obrigatória e a matrícula fica sujeita à existência de vaga.
As matrículas serão efetuadas na plataforma eletrónica (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt) ou na
secretaria da Escola Sede, Escola Secundária de Arganil das 9:00h às 16:00h.
A inscrição eletrónica pode ser feita a partir de qualquer local onde exista um computador pessoal com
acesso à internet, desde que o aluno e o encarregado de educação possuam cartão de cidadão, e requer
um leitor de cartões e software do cartão de cidadão (disponível no endereço
www.cartaodecidadao.pt).
Documentos obrigatórios:
→ 1 Fotograﬁa <po-passe;
→ Cópia do Cartão de Utente da Segurança Social – NISS;
→ Declaração da Segurança Social que contenha o Escalão do Abono de Família respeitante a 2019;
→ Cópia do Cartão de Assistência Médica (Serviço Nacional de Saúde);
→ Cartão de Cidadão do aluno e dos Pais (mãe e pai) e Encarregado de Educação (caso seja outro) ou
Bilhete de Identidade ou Cédula Pessoal do aluno (caso não possua cartão do cidadão);
→ Número de Iden<ﬁcação Fiscal;
→ Bole<m Individual de Saúde (Vacinas) para veriﬁcação;
→ Na situação do Encarregado de Educação não ser um dos pais do menor, é obrigatória entrega de
documento assinado por ambos, a delegar poderes;
→ No ato de matrícula o Encarregado de Educação, deve indicar cinco estabelecimentos de ensino que
o aluno pretende frequentar, por ordem de preferência;
→ Para a candidatura a Auxílios Económicos, será fornecido impresso da Câmara Municipal de Arganil,
que deverá preencher e entregar nos serviços de educação da autarquia até 15 de Junho de 2019.
.
Arganil, 14 de Abril de 2019,
A Diretora,

