MATRÍCULAS 2017/2018
Pré-escolar e 1ºAno do Ensino Básico
O processo das matrículas é estabelecido pelo Despacho normativo nº 1-B/2017,
de 17 de abril.
A matrícula na educação pré-escolar e no 1º ano de escolaridade do 1º ciclo do
ensino básico deverá ser efetuada, por via eletrónica, na aplicação informática
disponível

no

Portal

da

Escolas, www.portaldasescolas.pt,

com

recurso

à

autenticação através do cartão de cidadão ou presencialmente na escola sede do
Agrupamento_ Escola Básica e Secundária Ibn Mucana.
Período de inscrição
Início: 17 de abril (segunda- feira)
Termo: 16 de junho (sexta- feira)
Local: na escola sede do Agrupamento Escola Básica e Secundária Ibn Mucana – Rua do Pombal – Alcabideche
Horário:
Segundas, terças, quintas e sextas feiras das 9h às 15h

Pré-escolar
As matrículas na educação pré-escolar destinam-se a crianças com idade
compreendida entre os 3 anos (feitos até 31 de dezembro de 2017) e os 5 anos.
Documentos a apresentar:
 Bilhete de Identidade/ Cartão do Cidadão, NIF (número de identificação fiscal),
Cartão de Utente do aluno, do pai e da mãe;
 Fotocópia do Boletim Individual de Saúde do aluno, atualizado;
 2 fotografias atualizadas;
 Fotocópia de documento comprovativo de morada de residência ou de morada
de local de trabalho;
 Declaração de Segurança Social relativa a 2017 (Abono de Família);
 Relatório Técnico Pedagógico (Alunos com NEE);
No caso de pais separados ou divorciados, a declaração do poder paternal;
Na situação do Encarregado de Educação não ser um dos pais do menor, é
obrigatório a entrega de documento assinado por ambos, a delegar poderes.

Os documentos originais devem estar na posse do Encarregado de educação, no
ato da matrícula.
As listas de criança que requereram a matrícula são afixadas até 5 de julho.
As listas de crianças admitidas são afixadas até 21 de julho.

1º Ano de Escolaridade do Ensino Básico
As matrículas no 1ºano do ensino básico destinam-se, obrigatoriamente, para
crianças que completem os seis anos até ao dia 15 de setembro de 2017.
São facultativas para crianças que completem os seis anos entre o dia 16 de
setembro e o dia 31 de dezembro 2017, ficando esta matrícula condicionada a
existência de vaga.
Documentos a apresentar:
 Bilhete de Identidade/ Cartão do Cidadão, NIF (número de identificação fiscal),
Cartão de Utente do aluno, do pai e da mãe;
 Fotocópia do Boletim Individual de Saúde do aluno, atualizado;
 2 Fotografias atualizadas;
 Fotocópia de documento comprovativo de morada de residência ou de morada de
local de trabalho;
 Declaração de Segurança Social relativa a 2017 (Abono de Família);
 Relatório Técnico Pedagógico (Alunos com NEE);
 Ficha de ligação médica (passada pelo médico assistente) só para o 1º ano do 1º
Ciclo;
 No caso de pais separados ou divorciados, a declaração do poder paternal;
Na situação do Encarregado de Educação não ser um dos pais do menor, é
obrigatório a entrega de documento assinado por ambos, a delegar poderes.
Os documentos originais devem estar na posse do Encarregado de educação, no
ato da matrícula.
As listas de alunos que requereram a matrícula são afixadas até 5 de julho.
As listas de alunos admitidos são afixadas até 21 de julho.
Alcabideche, 12 de abril de 2017
A Diretora
_____________________________
Lic. Maria Teresa de Matos Lopes

