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MATRÍCULAS  

PARA O ENSINO PRÉ-ESCOLAR E PARA O 1º ANO DE ESCOLARIDADE  
 

Irão decorrer as matrículas para o ensino pré-escolar e para o 1º ano de escolaridade, 

para as diversas escolas que integram o Agrupamento. As referidas inscrições efetuam-se 

nos Serviços Administrativos do Agrupamento, na EB 23 Pedro Eanes Lobato, desde 15 de 

abril até 15 de junho, das 9h30m às 13h e das 14h às 17h. 
 

O pedido de matrícula é efectuado pelos Encarregados de Educação, os quais deverão 

ser portadores de toda a documentação abaixo descrita, bem como das respetivas 

fotocópias, sem o que não poderá ser feita a inscrição. 
 

Documentação necessária:  

 Cartão de Cidadão e 2 fotocópias do mesmo; 

 Cartão de identificação fiscal do aluno, caso não tenha cartão de cidadão; 

 Cartão de saúde e 2 fotocópias do mesmo, caso não tenha cartão de cidadão; 

 Número da segurança social, caso não tenha cartão de cidadão; 

 Boletim de vacinas actualizado e fotocópia do mesmo; 

 Documento de identificação do pai, da mãe e do encarregado de educação;  

 Documento comprovativo da residência em nome do Encarregado de Educação 

(serão apenas aceites contrato de arrendamento, recibo de água ou de luz ou 

atestado de residência) e fotocópia do mesmo ou documento comprovativo do 

local de trabalho de encarregado de educação, desde que localizado na área de 

influência do Agrupamento; 

 Relatório médico, caso a criança seja portadora de qualquer deficiência; 

 Ficha de identificação dos alunos a fornecer pelo agrupamento; 

 Inquérito de saúde e segurança fornecer pelo agrupamento; 

 Declaração de responsabilidade a fornecer pelo agrupamento. 
 

ASE - Ação Social Escolar 

As candidaturas aos apoios da ASE decorrem em simultâneo.  
 

Documentação necessária: 

 Fotocópia do cartão de cidadão ou outro documento de identificação do aluno; 

 Fotocópia da declaração da entidade pagadora do abono de família, com a 

indicação do escalão, datada de 2015; 

 Fotocópia da declaração do abono de complemento de deficiência passada pela 

entidade pagadora, datada de 2015 (só para alunos com necessidades educativas 

especiais). 
 

Amora, 14 de abril de 2015 
A Diretora 

 
Célia Almeida 


