RENOVAÇÕES DE MATRÍCULAS PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO- Ano letivo 2017/2018
INFORMAM-SE OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO QUE A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DO PRÉ-ESCOLAR E
DO 1º CICLO DECORRE ENTRE 29 DE MAIO E 1 DE JUNHO DE 2017.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Cartão de Cidadão do aluno;
- Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade dos Pais do aluno;
- Número da Segurança Social do aluno (NISS); *
- Cartão de Utente do Serviço Nacional de Saúde; *
- Declaração do Centro de saúde de como as vacinas estão em dia;
- Documento comprovativo de residência do agregado familiar a que pertence o aluno (cópia de uma fatura
do gás, luz, água);
- 1 Fotografia (tipo passe).
* Só no caso do aluno não ser possuidor do cartão de cidadão.
Documentos necessários para pedidos de subsídio:
- Declaração de escalão de Abono de Família
- Fotocópias autorizadas de cartão de cidadão de todos os elementos do agregado familiar
Documentos necessários para pedidos de prolongamento de horário (Jardim Infância):
- Fotocópias autorizadas de cartão de cidadão de todos os elementos do agregado familiar
- Cartões de contribuinte de todos os elementos do agregado familiar, só no caso de não serem possuidores
do cartão de cidadão.
- Fotocópias autorizadas da declaração de IRS 2016
- Fotocópia autorizada do Comprovativo do tribunal ou Registo Civil com a regulação do Poder Paternal
(Família Monoparental)
- Se algum dos elementos estiver desempregado necessita de entregar uma declaração do centro de
emprego e uma declaração da segurança social como está ou não a receber o subsidio de desemprego;
- Se o pedido de prolongamento for até as 19 horas é necessário apresentar uma declaração da entidade
patronal com o horário de trabalho (pai e mãe).
As renovações de matrículas só serão aceites mediante a apresentação de toda a documentação
solicitada.

O Agrupamento de Escolas Rio Arade é uma da escolas piloto na implementação da plataforma Escola 360.
Trata-se de uma plataforma do Ministério da Educação que visa consolidar de forma centralizada, fiável,
segura, os processos de gestão escolar dos alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário. O objetivo é
disponibilizar numa só plataforma toda a informação de caráter administrativo relativa aos alunos. Deste
modo, solicitamos o preenchimento de todos os campos do formulário. Atenção que ao preencher o
número do cartão de cidadão terá que incluir sempre os últimos 4 dígitos (ex: ………. 1 ZZ 1).
A utilização dos dados é para uso exclusivo da escola.
Parchal, 18 de maio de 2017
A Diretora
Ana Cristina Martins

