AVISO
MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO ENSINO BÁSICO
2018/2019

Informa-se toda a comunidade escolar que de acordo com a legislação em vigor as
matrículas para a Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico (1º ano) realizam-se
no período compreendido entre 16 de abril e 15 de junho de 2018.
As inscrições para a Educação Pré-Escolar abrangem as crianças que completem entre
3 anos de idade até 15 de Setembro, de dois mil e dezoito. A matrícula de crianças que
completem três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro é aceite, a título
condicional, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga nos grupos já
constituídos.
As matrículas para o 1º ano do Ensino Básico englobam todas as crianças que
completem 6 anos de idade até 15 de Setembro, de 2018. As que completem os 6 anos
entre 16 de setembro e 31 de dezembro poderão ser matriculados condicionalmente,
sendo-lhes atribuído turma desde que existam vagas para o efeito. No ato da matrícula
o Encarregado de Educação deverá indicar, por ordem de preferência 5 escolas.
As matrículas podem ser feitas online, no site do portal das escolas (www.portaldas
escolas.pt), com recurso à autenticação através do cartão de cidadão, ou
presencialmente nos Serviços Administrativos da Escola Secundária Afonso de
Albuquerque, sede deste Agrupamento.
As escolas do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque que têm grupos da
Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo são:
•

JI de Sé;

•

JI de Trinta;

•

EB1/JI de Lameirinhas;

•

EB1/JI de Famalicão;

•

EB1/JI Videmonte;

•

EB1/JI Gonçalo;

•

EB1 de Maçainhas;

•

EB1 de Trinta;

•

EB1 de Adães Bermudes;

•

EB1 de Augusto Gil;

•

EB1 de Bonfim;

•

EB1 de Espírito Santo;

•

EB1 de Stª Zita

Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril: o presente despacho regulamenta os
procedimentos exigíveis para a concretização da matrícula e respectiva renovação no
âmbito da escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens entre os 6 e os 18 anos.

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, Guarda, 12 de abril de 2018
A Diretora
Amélia Fernandes

