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Dar conhecimento:

Assunto: Matrículas do Pré-Escolar e 1.º ano do 1.º CEB (2019/2020)

X

Pessoal Docente

X

Pessoal Administrativo

X

Pessoal Auxiliar

X

Alunos

X

Enc. De Educação

Informa-se toda a comunidade educativa que, de acordo com Despacho Normativo n.º
6/2018, de 12 de abril, que o período de matrículas para o ano letivo 2019/2020
decorre entre o dia 15 de abril e o dia 15 de junho.
Atendendo a que vai ser disponibilizada uma nova plataforma para as Matrículas
Eletrónicas, e que a mesma ainda não está ativa, agradecemos que aguardem por
nova comunicação de datas a partir das quais poderão dirigir-se à escola sede para
formalizar a matrícula, podendo até lá, reunir toda a documentação necessária
para o efeito.
Matrícula presencial (sede: Escola Secundária Domingos Sequeira).
Documentos necessários (Obrigatória a apresentação de originais):
• Cartão de Cidadão / Passaporte;
• Cartão de Seg. Social do Aluno;
• Cartão de Utente;
• B.I./ Cartão de Cidadão/Passaporte dos pais;
• Comprovativo de morada (recibo luz/ telefone/ água) ou declaração de entidade
patronal (no caso de matrícula pela atividade profissional);
• Boletim de vacinas atualizado;
• Uma (1) fotografia tipo passe.
• No caso do Enc. de Educação diferente de pai/mãe (comprovativo do agregado
familiar validado pela Autoridade Tributária).
Caso deseje beneficiar dos Serviços de Ação Social Escolar (SASE) deve ainda:
• Entregar declaração da Segurança Social com informação de escalão, com data
atual.
Atividades de Animação e de Apoio à Família - AAAF (Pré-Escolar) e Componente
de Apoio à Família - CAF (1.º CEB):
A inscrição nas AAAF (Prolongamento de horário) e almoços da CAF é feita a partir do
dia 01/08/2019 através do portal: https://cm-leiria.sicaem.pt/
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A frequência das AAAF fica sujeita à entrega, de declaração da entidade patronal,
comprovativa do horário de trabalho de ambos os pais. A 1.ª frequência deve ter o
seu início com as atividades escolares, em caso de necessidade em momento
anterior, deve ser solicitada em pedido, devidamente justificado, dirigido ao Diretor.
A inscrição na CAF (Prolongamento de horário) é da responsabilidade dos pais e deve
ser efetuada no ato da matrícula.
Notas:
A matrícula presencial é efetuada na secretaria da escola sede deste Agrupamento,
preferencialmente, entre as 09:00h e as 14:00h, exceto à 4.ª feira que é das 09:00h
às 13:00h.
A renovação de matrícula realiza-se automaticamente no estabelecimento
frequentado pelo aluno, no final do ano letivo, sendo facultada ao encarregado de
educação a informação disponível que lhe permita verificar a sua correção ou a
efetivação de alterações necessárias.

Informação complementar em: www.aedsequeira.com
Estabelecimentos de ensino para matrícula neste Agrupamento:
Pré-Escolar:
1.º Ciclo do Ensino Básico:
JI Azoia
EB1/JI Cruz da Areia
JI Barreira
EB1 Azoia
JI Telheiro
EB1 Reixida
JI Cortes/Famalicão
Centro Escolar Barreira
EB1/JI Cruz da Areia
Centro Escolar Parceiros
JI Reixida
JI Parceiros
JI Pernelhas
Leiria, 12 de Abril de 2019
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