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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANUEL DA MAIA

Matrículas Pré-Escolar e 1.º ano/1.º Ciclo
Documentos Necessários













Impressos de Matrícula preenchidos na íntegra – Não serão aceites por preencher
2 Fotos tipo passe (não se aceitam fotocópias)
Fotocópia do Cartão de Cidadão do aluno
Fotocópia do Cartão de Cidadão do Pai e da Mãe
Fotocópia do Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação
Apresentação do Cartão de Cidadão do aluno e do Enc. De Educação para leitura eletrónica de dados
Fotocópia do Assento de Nascimento do Aluno
Fotocópia da Declaração da Segurança Social com o escalão de abono de família atribuído
atualizado (Apenas para quem recebe abono de família – Escalão 1 ou 2)
Boletim Individual de Saúde (com vacinas em dia)
Declaração Médica comprovativa de que a criança não sofre de doença infecto-contagiosa e
referindo se a criança é ou não portadora de deficiência.
Documento comprovativo do local de residência em nome do Enc. De Educação
EXEMPLOS: Fatura da água, da eletricidade, do gás, Meo, Nos. Contrato de arrendamento,
com data anterior a 15 de abril do corrente ano
Documento comprovativo do emprego do Enc. Educação (APENAS para as situações em que a
matrícula é realizada numa Escola da área emprego - Declaração da Entidade Patronal)

Caso o aluno seja estrangeiro (Ou o Encarregado de Educação)
 Fotocópia do registo no Centro de Saúde (Nº de Utente)
 Fotocópia do Número de Identificação Fiscal
 Documento de Identificação (Passaporte ou Aut. Residência)


No caso do Encarregado de Educação não ser um dos pais do menor, é obrigatória a entrega de
documento comprovativo da respetiva qualidade / da respetiva delegação de poderes.
IMPORTANTE:

 No caso de o aluno/Enc. Educação/Pai/Mãe ser possuidor do cartão de cidadão, será necessário
apresentar o mesmo para efetuar a leitura eletrónica de dados.
 Apresentação obrigatória dos documentos originais e fotocópias, para verificação.
 Não se aceitam matrículas sem a apresentação da totalidade dos documentos.
 A falta de qualquer um dos documentos solicitados invalida a efetivação da inscrição/matrícula
(exceto a declaração do escalão de abono de família).
 Só se aceitam matrículas com os Impressos preenchidos na íntegra.
 Podem ser exigidos outros documentos sempre que se suscitem dúvidas aos serviços.
 A matrícula poderá ser efetuada pelo Enc. Educ. no endereço - www.portaldasescolas.pt
Ou pelos serviços administrativos na Secretaria do Agrup. Esc. Manuel da Maia
Período de Matrículas
1º Ano e Pré-Escolar
De 18 de Abril a 8 de Junho de 2017

Preço dos Impressos
para Inscrição/Matrícula

Terças, Quartas e Quintas-Feiras
Das 09h30m às 12 horas

1€

Para marcação em outro horário
213928870 (Falar com Sandra Fernandes)

Cada fotocópia tirada no ato da inscrição
tem um custo de 0,10€ (dez cêntimos).

