Agrupamento de Escolas de Porto de Mós

As matrículas para a Educação Pré-Escolar e o 1º ano de escolaridade decorrerão até 15 de
junho de 2018. O pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via eletrónica no sítio
https://www.portaldasescolas.pt e terá de ser efetivada nos Serviços de Administração Escolar
aas 9h ás 12h e das 14h às 16h00.
Mais se informa que as referidas matrículas são a partir dos 3 anos de idade na Educação
Pré- Escolar, sendo obrigatórias para as crianças que completem os 6 anos de idade até 15 de
setembro e condicionadas à existência de vaga para os que completem os 3 ou 6 anos entre 15 de
setembro e 31 de dezembro.
Para efetuar a matrícula deverão fazer-se acompanhar de:
Documentos do aluno:
 1 Foto;
 Cartão de Cidadão e Assento de Nascimento ou
Bilhete de Identidade;
Nº da Segurança Social / Nº de Contribuinte / Nº
Utente (caso não possua Cartão de Cidadão);
 Declaração do Plano de Vacinação
 Declaração da Segurança Social onde conste o
escalão do Abono de Família do ano 2018
 Preenchimento do Boletim de Candidatura ao ASE - 1º Ciclo (fornecido pelos Serviços de
Administração Escolar)
 Declaração da composição do Agregado Familiar validado pela Autoridade Tributária
Documentos do Encarregado de Educação e dos Pais:
 Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte.
As matrículas serão efetuadas, se possível, em conformidade com a calendarização do mapa
abaixo indicado, caso não seja possível, poderão realizar-se até ao dia 15 de junho de 2018.

Calendário de Matrículas
Dias de Matriculas

Estabelecimentos de Ensino

02 a 30 de maio de 2018

Jardim Infância de Alvados, Escola Básica
nº 1 e nº2 de Mira de Aire

ALMOÇOS E ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (Educação Pré-Escolar) OU
ALMOÇOS E ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (1ºCEB):
Os Encarregados de Educação que necessitam dos serviços de almoço e/ou atividades de
animação e apoio à família ou atividades de enriquecimento curricular, deverão apresentar os
documentos e formulários necessários em www.municipio-portodemos.pt. ou presencialmente no
Gabinete da Educação
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