Agrupamento de Escolas de Condeixa

Escola sede: Escola Secundária Fernando Namora

Código: 161342 ● Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

De acordo com o Despacho normativo n.º 1-B/2017, de 17 de abril, as
matrículas no pré-escolar e no 1º ano do 1º ciclo do ensino básico decorrerão
de

de 2018.
O pedido da matrícula deverá ser efectuado preferencialmente via

internet, na aplicação informática disponível no

portal das escolas

[www.portaldasescolas.pt], com o recurso à autenticação através do cartão de
cidadão do encarregado de educação e do aluno, ou de modo presencial, nos
serviços administrativos da escola sede do agrupamento, no horário de
expediente.
escola secundária Fernando Namora
rua Longjumeau - Condeixa-a-nova

A diretora

(dra. Anabela Rodrigues de Lemos)

rua Longjumeau – 3150-122 Condeixa-a-nova ● Tel: 239 940 200 – Fax: 239 940 209 ● e-mail: aec.secretaria@aecondeixa.com

Agrupamento de Escolas de Condeixa

Escola sede: Escola Secundária Fernando Namora

Código: 161342 ● Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

Informam-se os Enc. de Educação que, de acordo com o Despacho
normativo n.º 6/2018, de 12 de abril, os documentos a apresentar no ato da
matrícula, são:
(Só serão aceites matrículas com todos os documentos)

do Aluno
 2 fotos tipo passe, para o 1º ciclo (com nome escrito no verso)
 cartão cidadão, ou
 assento de nascimento +
 Nº de utente (Centro de Saúde) +
 Nº de contribuinte +
 Nº de Inscrição Seg. Social da criança (11 dígitos)
 declaração de vacinas atualizadas
dos Pais (e do Enc. de Educação se diferente de pai ou mãe)
 Cartão Cidadão ou Bilhete de Identidade
 Comprovativo de Residência (fotocópia de Fatura da água, electricidade, etc, recente)
 Comprovativo do escalão do ASE (abono de família)
 composição do agregado familiar (validado pelas finanças)
 Requerimento do Encarregado de Educação

(para as crianças que completam 6 anos entre

16 de setembro e 31 de dezembro de 2018)

Nota: O Encarregado de Educação deverá indicar até 5 (cinco) escolas por ordem de
preferência.
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