DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

AET – Agrupamento de Escolas Templários, Tomar

AVISO
Matrículas na Educação Pré-Escolar e 1.º Ano do Ensino Básico

Em cumprimento no estabelecido no Despacho normativo n.º 1-B/2017, 17 de abril, avisam-se todos os
pais e encarregados de educação que as matrículas decorrem no período de 15 de abril a 15 de junho.
O pedido deverá ser efetuado preferencialmente via internet, no Portal das Escolas em
(www.portaldasescolas.pt), ou presencialmente mediante o preenchimento de impressos
disponibilizados nos serviços administrativos, das 09 h às 16 horas, na escola sede do agrupamento:
→ Escola Secundária Jácome Ratton
Se optar por fazê-la via internet, a Escola disponibiliza o equipamento e acompanhamento para a
realização da mesma. Será necessário apresentar o cartão de cidadão do aluno, dos pais e do
encarregado de educação, bem como os códigos de validação que acompanham o cartão de cidadão.
Serão necessários os seguintes documentos:
• Cartão de Cidadão;
• Fotocópia do Boletim Individual de Saúde, devidamente atualizado;
• Declaração Médica (apenas para matrícula no 1.º ano do ensino básico);
• 1 Fotografia;
• Comprovativo da residência ou da atividade profissional do Encarregado de Educação na área
do estabelecimento de ensino pretendido;
• Na situação em que o Encarregado de Educação não é um dos progenitores da criança/aluno é
obrigatória a entrega de documento comprovativo, ou de documento assinado por ambos, a delegar
poderes.
Nota: As crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro são
autorizadas a efetuar a matrícula, quando requerida pelo encarregado de educação, dependendo a sua
aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas, de acordo com a legislação em
vigor.
No ato da matrícula é necessário indicar 5 estabelecimentos de ensino, por ordem de preferência.
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