
 

Informam-se os(as) Encarregados(as) de Educação que se encontram abertas as 

inscrições e as renovações para o ensino Pré-Escolar – crianças com 3 anos (a 15 de 

setembro de 2016), 4 e 5 anos. Para as crianças que completem 3 anos entre 16 de 

setembro e 31 de dezembro, a inscrição é aceite a título condicional. 

Para esse efeito deverão dirigir-se à Secretaria da Escola Sede do Agrupamento; EB 

2,3 José Afonso. 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 

 - Impressos de Matrícula (levantar na papelaria da E B 2,3 José Afonso) 

 - Fotocópia do Cartão de Cidadão  

 - Fotocópia do Cartão de Utente (ou do cartão de Cidadão) (colado no impresso) 

 - Fotocópia do Certificado de Vacinação (Doc. emitido pelo Centro de Saúde) 

 - Fotocópia do Passaporte ou da Autorização de Residência (Cidadão com 

outra nacionalidade) 

 - Fotocópia do Cartão da Segurança Social (NISS) (ou do Cartão de cid.) 

 - Fotocópia do Cartão de Contribuinte (ou Cartão de Cid.) 

 - 2 Fotografias atualizadas da criança 

 - Fotocópia de um recibo da água ou da luz (Comprovativo de Residência) 

 - Cópia do Cartão de Cidadão ou BI do(a) Encarregado(a) de Educação 

e/ou dos pais. 

 - Cópia da Declaração da Segurança Social referente ao abono de 

família (2015/2016) com o NISS do(a) aluno(a) (para quem requerer ASE) 

 - Comprovativo de eventuais Necessidades Educativas Especiais 
 

Nota: Caso queira requerer Auxílios Económicos deve entregar, no ato da matricula, o documento para o 

efeito, preenchido, junto com a Declaração da Segurança Social, com o escalão do abono de família 

atualizado.  

Caso queira requerer prolongamento de horário (só no JI da Fonte da Prata) deverá solicitar, na secretaria 

o impresso para o efeito. 

           A Diretora 

 

(Maria José Martins) 

Calendário de matrículas 
 

18 de abril a 20 de junho 
Horário 

2ª, 3ª, 5ªe 6ª feira, das 9h:30m às 11h e das 14h às 16h 
(4ª feira das 9h:30m às 11h) 

 


