171669 - Agrupamento de Escolas da Damaia
310220 - Escola EB 2, 3 Prof. Pedro D'Orey Da Cunha
Rua Bernardino Machado, Nº 2 – A, DAMAIA 2720-066 Amadora
As matrículas para o ensino pré-escolar e 1º ciclo, para o ano letivo de 2017/2018, poderão ser feitas por quatro vias:


Presencialmente, na sede do agrupamento no seguinte período e horário:
Período: 15 de abril a 15 de junho;
Horário : 2ª feira das 14:15h às 16:45h;



4ª feira das

9:30h às 12:15h;

6ª feira das

9:30h às 12:15h;

Eletronicamente, na plataforma criada para esse efeito:
www.portaldasescolas.pt;
Para utilizar esta funcionalidade é necessário que o encarregado de educação e a criança possuam cartão do
cidadão (com todos os códigos ativos) e um leitor de cartões do cidadão.



Por correio electrónico, para o endereço: secretaria@aedamaia.pt. Todos os documentos que solicitamos,
deverão ser enviados em formato PDF. Não serão aceites documentos em outros formatos.



Por carta registada com aviso de receção.

Os documentos a apresentar (em fotocópia) são os seguintes:


Boletim de matrícula, a comprar na escola ou descarregado na nossa página da internet:
www.aedamaia.pt;



Documento de identificação do encarregado de educação:
o B.I., ou cartão do cidadão, ou título de residência, ou passaporte;



Número de Identificação Fiscal do encarregado de educação.



Documentos de identificação da criança:
o B.I., ou cartão do cidadão, ou título de residência, ou passaporte. A Cédula Pessoal ou a Certidão
de Nascimento, não serão aceites para a matrícula;



Cartão de utente do centro de saúde (ou outro documento que o substitua);



Número de identificação fiscal do aluno;



Número da Segurança Social;



Declaração da Segurança Social onde indique o escalão atribuído (só para os escalões 1 ou 2).
A declaração pode ser entregue até ao dia 30-06-2017;



Ficha de ligação Médico/Escola (pedida no Centro de Saúde), só para o 1º ano.
A ficha poderá ser entregue até ao início das aulas;



Boletim de vacinas atualizado;



Comprovativo de morada (fatura da água, da luz ou de outro fornecedor de serviços);



1 fotografia.

Ficarão inscritas numa lista condicional, as crianças que:
Se inscrevam para o 1º ciclo e que completem os 6 anos, depois de 15 de setembro de 2017;
Se inscrevam para o pré-escolar e que completem os 3 anos, entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2017.
Qualquer esclarecimento adicional, poderá ser solicitado através dos seguintes contactos:
e-mail: secretaria@aedamaia.pt;
telefone: 214 906 370.
Damaia, 27 de março de 2017

