AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL EANES
Código 145427 – NIPC 600084175

Ano Letivo 2019/2020
MATRÍCULA 1º ANO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
DE 15 DE ABRIL A 17 DE JUNHO 2019
2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

9h30 às 16h00

9h30 às 16h00

9h30 às 16h00

9h30 às 14h00

9h30 às 16h00

Se pretender uma escola do nosso
Agrupamento (abaixo indicadas),
como 1ª opção, deverá dirigir-se
aos serviços administrativos da
Escola Secundária Gil Eanes:
EB da Ameijeira
 EB Bensafrim
 EB Chinicato
 EB Odiáxere
 EB Sophia M. B. Andersen

INFORMAÇÃO:
A matrícula no 1º ano, do 1º Ciclo do Ensino Básico, é
obrigatória para as crianças que completem 6 anos de
idade até 15 de setembro 2019.
As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de
setembro 2019 e 31 de dezembro 2019 são autorizadas a
efetuar a matrícula, a título condicional, tornando-se
definitiva quando é disponibilizada vaga no 1º Ciclo, não
sendo possível a sua anulação após o ingresso do
candidato na escolaridade obrigatória.

Documentos a apresentar:
Da criança:
- Cartão de Cidadão
- Declaração Centro Saúde (comprovativo de vacinas atualizadas)
- 1 Fotografia, tipo passe
- Declaração da Segurança Social a certificar o escalão de abono de família, referente ao ano 2019 (com
data atual) ou, quando se trate de trabalhador/a da Administração Pública, pelo serviço processador
- Cópia do nº cartão do subsistema de saúde com a identificação da entidade (se aplicável)
- Composição do Agregado Familiar, validadas pela Autoridade Tributária, apenas nos casos em que o/a
encarregado/a de educação não seja o pai ou a mãe
Se for estrangeiro: Autorização de residência, Passaporte; nº de utente; nº segurança social, nº contribuinte

Do encarregado de educação:
- Cartão Cidadão/B.I./Passaporte
- Fotocópia do NIF (se não tiver cartão de cidadão)
- Fotocópia do comprovativo de morada, referente ao ano 2019 (recibo da água, da luz ou atestado de
residência da Junta de Freguesia)
NOTA: Só se aceitam as matrículas mediante a entrega da totalidade dos documentos acima referidos.

