._
DGEstE/Dir~iio de Servicos da Regiiio Norte
Agrupamento de Escolas Sidonio Pais, Caminha
(COdigo 152596)

COMUNICADO N.o 51 - 2017/2018

Matrfculas no 1.° CEB e na EPE
Informam-se todos os Encarregados de Educa~o dos alunos que irao frequentar. pela
primeira vez, a educacao pre-escolar e 0 1.0 cicio do ensino basico que, 0 prazo para 0 pedido de
matrfcula para 0 ano letivo 2018119. decorre entre 15 de abril e de 15 de junho de 2018.
presencialmente. nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento ou via internet na aplicacic
http://www.oortaldasescolas.pt • com recurso a autenticacio do Cartio de Cidadao. no separador
"Matrfcula Eletronica".
No ato da matricula presencial, 0 encarregado
acompanhar dos seguintes documentos:

de educacao,

devera

fazer-se

Cardio de Cldadao (da crlanca e do encarregado de educacao) ou copia da Cedula Pessoal ou
assento de nascimento;
Prova de residencla (copia de recibos da renda da casa, agua,gas. electricidade ... );
Prova do local de trabalho (declaracao da entidade patronal);
Comprovativo do agregado familiar. fazendo download do documento em: Portal das
Finan~asllRSIT
odos os Servicos/Oados pessoais relevanteslConsultar agregado familiar;
Nurnero de ldenrlflcacao Fiscal (NIF) do aluno e do encarregado de eoucacao. no caso de nao
possuir cartiio de cidadao:
Numero de identifica~o da Seguranca Socialdo aluno, no caso de nao possuir cartao de cidadao;
Cartiio de Utente do SNS do aluno ou de outro subsistema de saude (ADSE.CTI ... ). no caso de
nao possuir cartao de cidadao:
Copla do Boletim de Vacinas atualizado ou declaracao passada pelo Centro de Saude em como
tem as vacinas em dia;
Uma foto tipo passe do aluno;
No caso de requerer subsidio entregar declaracac do escaliio de abono de familiade 2017
(no 1.° CES) ou preencher 0 Formularlo de Candidatura da A~ao Social Escolar da Camara
Municipal(na EPE).
Caminha. 15 de abrll de 2018
A Diretora.
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