AVISO
Avisam-se todos os interessados que decorre de 29 de junho a 8 de julho o processo de
renovações de matrículas (do 2º ao 12º ano). Mais concretamente nos três dias subsequentes à
definição da situação escolar de cada aluno.
A renovação da matrícula é feita de modo eletrónico no site do portal das escolas
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação através do cartão de cidadão,
chave móvel digital ou das credenciais de acesso ao portal das finanças.
Caso não possa ou não saiba utilizar a plataforma de matrículas, deve contactar os serviços
administrativos através do telefone 232620110 para se efetuar a respetiva renovação. Nesta
situação, deve enviar/entregar a declaração de consentimentos devidamente preenchida. Utilize
o endereço eletrónico listado na escola de apoio (ver último ponto deste aviso)
São necessários os seguintes documentos para o preenchimento:








Número de identificação fiscal (NIF) do aluno e do encarregado de educação.
N.º Identificação da Segurança Social (NISS) dos alunos beneficiários de abono de
família.
N.º de e Utente de Saúde/Beneficiário (SNS)
Cartão de utente de saúde/Subsistema de Saúde/seguradora, se aplicável.
Declaração de consentimento, no caso de serem os serviços escolares a proceder ao
registo eletrónico da renovação.
A entrega adicional do seguinte de 1 Fotografia atual (se estiver desatualizada);
NIB do aluno (ensino profissional).

Adicionalmente:




Preenchimento da ficha de transportes (se for o caso)
Preenchimento das fichas de almoço (1º ciclo) e extensão de horário (1º ciclo).
Estas fichas deverão ser enviadas preferencialmente por correio eletrónico de acordo
com as escolas de apoio (ver último ponto deste aviso)

Mais se informa
1. Os alunos do 1º ciclo podem, querendo, inscrever-se nas atividades de enriquecimento
curricular que se desenvolvem, predominantemente, depois do dia letivo. As atividades
serão as seguintes: Expressão Plástica e Expressão Físico Desportiva (2º ano) e
Iniciação à Programação (3º e 4º anos).
2. Todas as menções de escolha adicional de estabelecimento de ensino que o aluno
pretende frequentar (5º ano em diante) unicamente se aplicam para unidades fora do
concelho de Mangualde.
3. A Língua Estrangeira II (7ºano) é o Francês.

4. A oferta de escola no 3º ciclo é a seguinte:
 7º Ano: Teatro.
 8º Ano: Educação Tecnológica
5. No 10º ano, o aluno terá a faculdade de escolher - de outro curso - uma qualquer
disciplina alternativa (bienal) na componente específica.
6. Os serviços de apoio estão nas seguintes escolas são os seguintes:
 Escola Básica de Gomes Eanes de Azurara: do 5º ao 8º ano, incluindo a
transição para o 9º ano. Os endereços são: lia.coelho@esfa.pt (matrículas) e
leandra.cardoso@esfa.pt (SASE)
 Escola Básica de Ana de Castro Osório: 1º ciclo e transição para o 5º ano. Os
endereços eletrónicos são: ana.duarte@esfa.pt
 Escola Secundária Dr.ª Felismina Alcântara: do 9º ano para o 10º ano, 11º e
12º ano. Os endereços eletrónicos são:ariete.almeida@esfa.pt (matrículas) e
miguel.magalhaes@esfa.pt (SASE)

Escolas de Mangualde, aos de junho de 2020
O Subdiretor
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