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AVISO 

Matrículas para o 1.º Ciclo 

Informam-se os/as Encarregados/as de Educação de que as matrículas para o 1.º ano do Ensino 

Básico, para o ano letivo 2017/2018, decorrem entre os dias 15 de abril e 15 de junho de 2017. Os 

estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Argoncilhe onde funciona o 1.º ciclo são:  

 

Freguesia Escola Básica 

Argoncilhe  Aldriz; Carvalhal; S. Domingos 

Nogueira da Regedoura Pousadela; Souto 

Sanguedo Arraial 

 

A matrícula é obrigatória para todas as crianças que completem 6 anos até 15 de setembro de 2017, 

sendo facultativa para as crianças que completem 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 

dezembro. Neste caso, a referida matrícula fica condicionada à existência de vaga.  

 

O/A Encarregado/a de Educação deverá indicar, por ordem de preferência, até 5 (cinco) 

estabelecimentos de ensino, pertencentes ou não ao mesmo agrupamento, cuja frequência é pretendida. 

 

Sempre que se verifique a inexistência de vaga para a criança nos estabelecimentos de ensino indicados, 

o pedido de matrícula fica a aguardar decisão, no estabelecimento de ensino indicado como última 

preferência. A matrícula só se torna definitiva quando estiver concluído o processo de distribuição das 

crianças pelos estabelecimentos de ensino. 

 

O pedido poderá ser efetuado pela Internet, na aplicação do Portal das Escolas, em 

www.portaldasescolas.pt, com recurso à autenticação através do cartão de cidadão, ou, de modo 

presencial, na Secretaria da Escola Básica de Argoncilhe (sede do Agrupamento), na Praceta do Eleito 

Local, em Argoncilhe, no seguinte horário:  

2.ª feira – das 09:00 às 19:00 3.ª e 5.ª feira – das 09:00 às 16:00 4.ª e 6.ª feira – das 09:00 às 14:30 

http://www.portaldasescolas.pt/
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No ato da inscrição deverá ser apresentada a seguinte documentação: 

 Boletim de Ação Social Escolar da Câmara Municipal (a fornecer pelo Agrupamento); 

 Ficha inscrição Atividades de Enriquecimento Curricular (a fornecer pelo Agrupamento); 

 Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade da criança; 

 Boletim individual de vacinas atualizado; 

 Documento comprovativo da residência (por exemplo: fotocópia de fatura da 

água/eletricidade/telefone) ou do local de trabalho do Encarregado de Educação (declaração da entidade 

patronal); 

 Declaração da Segurança Social com indicação do escalão do abono de família e data de 2017; 

 Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do pai e da mãe e do/a Encarregado/a de Educação 

(caso este não coincida com o pai ou mãe); 

 Cartão de Beneficiário da Segurança Social do pai ou da mãe; 

 2 Fotografias tipo passe (com nome da criança escrito no verso); 

 Declaração médica onde conste que a criança necessita de uso permanente de óculos, quando 

aplicável. 

 

Se a criança não possuir Cartão de Cidadão deve, ainda, apresentar: 

 Número de Identificação de Segurança Social da criança; 

 Cartão de Utente da criança; 

 Número de Identificação Fiscal da criança. 

 

Salienta-se que o processo de matrícula só estará concluído quando forem entregues todos os 

documentos referidos.  

 

Argoncilhe, 07 de abril de 2017 

A Diretora, 

 

Filomena Vieira 


