AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BAIXA-CHIADO
Escola Sede – ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PASSOS MANUEL
DGE – Direção-Geral da Educação
DGAE – Direção-Geral da Administração Escolar
DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Código de Agrupamento 171943

MATRÍCULAS NO 1º ANO DO ENSINO BÁSICO (1ª VEZ)
INSCRIÇÕES NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
♦

ANO LECTIVO 2016/2017
Portadores de Cartão do Cidadão ( Aluno e Encarregado de Educação)

Atenção:

É necessário os códigos de autenticação dos respectivos cartões de

cidadão que são dados nas lojas do cidadão na altura em que estes são adquiridos.
Início: 15 de abril de 2016
Final: dia 15 de junho de 2016
Local das matrículas: Matrícula electrónica a realizar no Portal das Escolas,
disponível em www.portaldasescolas.pt.
Para proceder á matrícula do aluno, deve possuir os Cartões de Cidadão do encarregado de
educação e do/a aluno/a a inscrever, bem como os respectivos códigos de autenticação (consultar
Manual de Utilizador).
A referida aplicação apenas permite realizar a inscrição na pré-escolar e a matrícula dos alunos no
1º ano do 1º ciclo em estabelecimentos de ensino público. Para matrículas em outros anos de
escolaridade, para renovações de matrículas ou matrículas em estabelecimentos de ensino privados
deverão continuar a ser utilizados os procedimentos habituais.
Para realizar a matrícula electrónica necessita de um leitor de cartão de cidadão.
Documentos que deverá ter digitalizados no acto da inscrição:
 Comprovativo de Residência na morada indicada (recibo de água, gás, eletricidade, ou
telefone do/s Pai/s ou Encarregado de Educação); OU Documento comprovativo do local
onde o/s Pai/s ou Encarregado de Educação exerce/m a actividade profissional (Declaração
assinada pela Entidade Patronal).
 Boletim de Vacinas do aluno actualizado.
 ATENÇÃO: Os alunos que já se encontram a frequentar o Jardim de Infância é
obrigatório efectuarem a matricula – 1º Ano.
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