AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GRÃO VASCO, VISEU

AVISO
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – 2018/2019
(5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos)
1. A renovação de matrícula dos alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, e 8.º anos de escolaridade é
realizada presencialmente, pelo Diretor de Turma, através da “Ficha de Atualização de
Dados” no dia estipulado para a entrega das avaliações. Para atualização dos dados
deverão apresentar os documentos referidos no ponto 5, exceto os PIN´s de morada e
documento comprovativo de residência ou local dos Pais/Encarregados de Educação
(último recibo da água, luz, ou telefone).
2. A renovação de matrícula que implique transferência de escola terá de ser feita
obrigatoriamente de forma electrónica, no endereço: www.portaldasescolas.pt seguindo
os passos que forem indicados.
Não sendo possível cumprir o disposto no parágrafo anterior poderá dirigir-se aos
Serviços Administrativos do Agrupamento (Escola Sede – Escola Básica Grão Vasco) ou
à Escola João de Barros, onde poderão efetuar a matrícula presencialmente entre as 9h0012h00 e 14h00-17h00, exceto os alunos do 6.º ano, da Escola João de Barros, que
deverão proceder de acordo com o ponto 3.
3. A renovação de matrícula do 6.º para o 7.º ano, na Escola João de Barros poderá ser
efetuada presencialmente nos dias, 26, 27 e 28 de junho, na Escola João de Barros, ou,
fora desse período, nos Serviços Administrativos (Escola Sede – Escola Básica Grão
Vasco) ou na Escola João de Barros, entre as 9h00-12h00 e 14h00-17h00.
4. Nas situações referidas nos pontos 2 e 3 os Pais/Encarregados de Educação devem fazerse acompanhar dos seguintes documentos:
5. DOCUMENTOS A APRESENTAR
- Cartão de Cidadão e respetivos PIN´s de morada / Passaporte / Autorização de
residência do(a) aluno(a);
- Cartão de Cidadão e respetivos PIN´s de morada / Passaporte / Autorização de
residência dos Encarregados de Educação;
- Fotocópia do Boletim de Vacinas (Atualizado).
- Se não tiver Cartão de Cidadão, trazer os seguintes documentos:
- N.º NIF (n.º Contribuinte), N.º Segurança Social e Cartão de Assistência Médica;
- Informação sobre o sistema de saúde de que são portadores e se dispõem de um
subsistema ou seguro de saúde complementar (cópia dos cartões dos alunos) –
Regulamento de Seguro Escolar (Memorando: GASE n.º 1/201/ - Ação Social Escolar
Orientações);
- Documento comprovativo de residência ou local de trabalho dos Pais/ Encarregados de
Educação (último recibo da água, luz, ou telefone).
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