Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Matrículas 2019|2020

| Pré-escolar e 1º ano

O período de matrículas para o pré-escolar e o 1º ano do ensino básico decorre entre 15 de abril e 15 de junho de 2019.
As matrículas podem ser feitas online, em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/pdm/#/portal/home, ou
presencialmente na secretaria da Escola Secundária de S. Pedro do Sul, sede deste agrupamento, entre as 09:00h e as
16:00h. Relembra-se que a matrícula deve ser solicitada na área de residência do EE.
DOCUMENTOS
 Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação;
 Cartão de Cidadão do Aluno;
 Agregado familiar do encarregado de educação, devidamente comprovado mediante os últimos dados relativos
à sua composição, validados pela Autoridade Tributária (apenas no caso em que o encarregado de educação não
seja o pai ou a mãe)
 Comprovativo da atividade profissional do Encarregado de Educação - declaração da entidade patronal
DADOS DE RECOLHA
Dados do Encarregado de Educação:
 Nome Completo
 Nacionalidade;
 País de nascimento;
 Data de nascimento;
 Número e tipo de documento de identificação;
 Número de Identificação Fiscal;
 Morada de residência;
 Morada do local de trabalho, caso seja utilizada
para critério de seriação;
 Correio eletrónico;
 Contacto telefónico.

Dados do/a Aluno/a:
 Nome Completo
 Data de nascimento;
 Sexo;
 Nacionalidade;
 País de nascimento;
 Número e tipo de documento de identificação;
 Número de Identificação Fiscal;
 Número de Identificação da Segurança Social;
 Número de utente do Serviço Nacional de
Saúde ou de outros sistemas de saúde de que
o/a aluno/a seja beneficiário;
 Se tem necessidades especiais, caso esta
informação deva ser utilizada como critério de
seriação;
 Se tem pais estudantes menores (apenas nas
matrículas na educação pré-escolar) e caso
esta informação deva ser utilizada como
critério de seriação;
 Se pretende frequentar Educação Moral e
Religiosa (apenas nas matrículas no 1.º ciclo) e,
em caso afirmativo, identificar, ainda que não
obrigatoriamente, a respetiva confissão
religiosa com a finalidade de dar a conhecer ao
estabelecimento de educação e ensino de
colocação a necessidade de planear essa
oferta;
 Morada de residência;
 Correio eletrónico;
 Contacto telefónico.
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