
 

 

  

 

    AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES  

 

Informa-se os pais/encarregados de educação de que a matrícula para a educação Pré-escolar e 1º ano de 
escolaridade, para o ano letivo 2018-2019, deve ser efetuada até ao dia 15 de junho. O pedido de matrícula deve 
ser apresentado, via Internet, na aplicação informática disponível no Portal das Escolas (www.portaldasescolas.pt) 
ou nos serviços administrativos do Agrupamento - EB23 de Quarteira. 

 

Documentos necessário para efetuar a matrícula:  
➢ Ficha de identificação do aluno (documento a fornecer pela escola e apenas para matrículas feitas na 

mesma); 
➢ 1 fotografia tipo passe; 
➢ Cartão de Cidadão/ Passaporte/ Autorização de Residência do Aluno e do Encarregado de Educação 

(originais); 
➢ Boletim de vacinas atualizado; 
➢ No caso de não ter Cartão de Cidadão (Aluno e/ou Encarregado de Educação) é necessário: 
 - número de identificação fiscal (NIF); 
 -  número de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS); 
 - número de identificação da Segurança Social (NISS) (originais e fotocópias ampliadas de forma a permitir a 

leitura dos números); 
➢ Declaração de escalão de Abono de Família (segurança social); 
➢ Comprovativo de morada do encarregado de educação (água, luz, gás, autoridade tributária); 
➢ Comprovativo da composição do agregado familiar validados pela Autoridade Tributária (Portal das Finanças) 

apenas para os EE que estejam nas condições da subalínea iv) da alínea a) do nº1 do art. 2.º. 
➢ Comprovativo da entidade patronal do EE. 

 

 

 

 
Para o próximo ano escolar está previsto o funcionamento dos seguintes grupos /turmas: 

• Jardim de Infância nº 3 - 4 grupos (capacidade 20 a 25 crianças cada); 

• EB1/JI da Abelheira - 4 grupos de pré-escolar (20 ou 25 crianças cada) e 2 turmas de 1.º ano (20 ou 

24 alunos cada); 

• EB1/JI da Fonte Santa - 3 grupos de pré-escolar (20 ou 25 crianças cada) e 2 turmas de 1.º ano (20 

ou 24 alunos cada); 

• EB1 de Quarteira - 2 turmas de 1.º ano (20 ou 24 alunos cada) 

              22 de abril de 2019                                                                                                                                A Diretora 
 

Matrículas 2019-2020 

Educação Pré-Escolar / 1º ano  
(Despacho Normativo n.º 6/2018) 

PRÉ – ESCOLAR 

• A frequência no pré-escolar é facultativa e destina-se às crianças 
com idades compreendidas entre os três anos e a idade de 
ingresso no 1.º ciclo. 

• A matricula dos alunos que completem 3 anos de 16 de 
setembro a 31 de dezembro é aceite, a título condicional. 

• No ato da matrícula, o Enc. Ed. deve indicar, se possível, 5 
estabelecimentos de ensino por ordem de preferência. 

1º ANO – 1º CICLO 
 

• Matrícula Obrigatória para crianças que 
completem os 6 anos até 15 de setembro de 2018 

• A matricula dos alunos que completem 6 anos de 
16 de setembro a 31 de dezembro é aceite, a título 
condicional. 

ATENÇÃO: OS DOCUMETOS SOLICITADOS SÃO DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, PARA MATRÍCULA PRESENCIAL. A 

AUSÊNCIA DE QUALQUER UM, IMPOSSIBILITARÁ A CONCLUSÂO DA MATRÍCULA OU A APLICAÇÂO DAS PRIORIDADES 

PREVISTAS NO ART. 10º E 11.º Despacho Normativo n.º 6/2018. EM MATRÍCULA REALIZADA ON-LINE, A APRESENTAÇÃO 

DOS MESMOS FAZ-SE SE E QUANDO A CRIANÇA FOR COLOCADA. 
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