AVISO
Avisam-se todos os interessados que estão abertas - até ao dia 15 de Junho p.f. – as matriculas para na
educação pré-escolar e para o 1º ano de escolaridade.
A

matrícula

é,

preferencialmente,

eletrónica

no

site

do

portal

das

escolas

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt,: com recurso à autenticação do cartão de cidadão.
A matrícula na educação pré-escolar destina-se às crianças que completem 3 anos de idade até 15 de
setembro, ou entre essa idade e a idade de ingresso no 1º ciclo do ensino básico. Pode também efetuar a
matrícula a criança que complete três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. É aceite, a
título condicional, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga.
A matrícula no 1º ano de escolaridade é obrigatória em relação às crianças que completam 6 anos de
idade até 15 de Setembro.
É admitida a antecipação da primeira matrícula (condicional) em relação a todos aqueles que completem
6 anos de idade de 15 de Setembro a 31 de Dezembro do ano que inicia o ano letivo.
São necessários os seguintes documentos:
Educação Pré Escolar

1º ano

- Cartão de Cidadão (aluno e E.Ed)

- Cartão de cidadão (aluno e E.Ed)

- Boletim de vacinas;

- Boletim de vacinas;

- 1 foto tipo passe

- 1 foto tipo passe

- Inscrição na componente de apoio à família e -

Inscrição

no

serviço

de

almoço

e/ou

transportes. (SASE)

prolongamento/extensão de horário e transportes.

- Comprovativo do escalão do abono da SS

(SASE)
- Comprovativo do escalão do abono da SS
- Inscrição nas AEC

Para a entrega do expediente e para obter alguma informação, devem dirigir-se à Escola Secundária
Felismina Alcântara
Escolas de Mangualde, aos 10 de Abril de 2019
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