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Informação n." 19 -20161201'7

Matriculas Educação Pré

-

Escolar / Matriculas 1.o ano de Escolaridade

Informam-se todos os pais/encarregados de educação que o período de matrícu1as para
as crianças que irão frequentar pela primeira vez a educação pré- escolar e o 1.' ciclo do
ensino básico no ano letivo 201'7 -2018, decone entre dia 15 de Abril de2017a 15 de
Jutúo de 241,7. O processo de matrjcula pode ser efetuado via elechónica em
httBlwwWúgÍaldêôçÊçal4s.p1 ou presencialmente, nos servìços administrativos da
Escola Básica e Secundá,ria Muralhas do Minho, Valença, no horário de atendimento:
das 08:30 às 16:00, acompaúados dos seguintes documentos:
Pré-escolar (Apenas 1.u inscrição) :
o 2 Fotografias tipo passe da criança;
r Fotocópia do Boletim de Vacinas;
o Cartão de Cidadão da Crianca:
o Cartão de cidadão ou B.I. ou outro documento de identificação do encarregado

e
o
.
o
o
o
o
c
.
o

de educação;

Fotocópia de regulação patemal decidida pelo tribunal (em caso de partilha da
guarda legal da criança);
Comprovativo da residência ou local de trabalho do encarregado de educação
(cópia de recibo da renda de casa, âgoa, gás ou electricidade, declaração da
entidade patronal,. . .);
Requerimento para pedido de tÍanspofie (a ser fornecido pela escola no ato da
matrícula), caso necessitern do serviço.
1." ano de escolaridade (1,' Ciclo do Ensino Básico):
1 Fotografia tipo passe do (a) aluno(a);
Boletìm de vacinas (para conferir);
Cartão de cidadão do aluno(a);
Cópìa do cafião de beneficiário do outro subsistema de saúde (ADSE, CTT, etc),
caso se verifique;
Cartão de cidadão ou B.I. ou oufo documento do encarregado de educação;
Comprovativo de residência ou 1oca1 de trabalho do encarregado de educação
(cópia de recibo da renda de casa, âgoa, gás ou electricidade, declaração da
entidade patronal,...);
Requérimento para pedido de kanspoúe (a ser fomecido pela escola no ato da
matrícula), caso necessitem do serviço.

A E de Muralhas do Mìnho, Valença, 26 de Abril de 2017

