AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE ARCOZELO - 152640
Ano Letivo 2014/2015

Matrículas dos alunos no 1º Ano
Ano Letivo 2015/2016

Encontram-se abertas as matrículas dos alunos no 1º ano do 1º
ciclo, que decorrem de 15 de abril a 15 de junho de 2015.

No ato de matrícula deverão ser apresentados os seguintes
documentos:

-Documento
de
identificação
do
aluno
(bilhete
de
Identidade/cartão de cidadão/assento de nascimento/passaporte ou
título de residência);
- Documento de identificação dos pais – bilhete de identidade ou
cartão de cidadão;
- Boletim de vacinas atualizado da criança;
- Cartão de contribuinte da criança;
- Cartão de utente do Centro de Saúde da criança;
- Número de identificação da Segurança Social da criança (NISS);
- Declaração da Segurança Social a certificar o escalão de abono
de família da criança;
- 1 Fotografia tipo passe (com o nome do aluno escrito no verso).
Nota: No caso de C. Cidadão são necessários os respetivos códigos de acesso.
A Coordenadora

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
DE ARCOZELO - 152640
Ano Letivo 2014/2015

Matrículas dos alunos no Pré-escolar
Ano Letivo 2015/2016

Encontram-se abertas as matrículas dos alunos no Pré - Escolar,
que decorrem de 15 de abril a 15 de junho de 2015.

No ato de matrícula deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
-Documento
de
identificação
do
aluno
(bilhete
de
Identidade/cartão de cidadão/assento de nascimento/passaporte ou
título de residência);
- Documento de identificação dos pais – bilhete de identidade ou
cartão de cidadão;
- Boletim de vacinas atualizado da criança;
- Cartão de contribuinte da criança;
- Cartão de utente do Centro de Saúde da criança;
- Número de identificação da Segurança Social da criança (NISS);
- Declaração da Segurança Social a certificar o escalão de abono
de família da criança;
- 1 Fotografia tipo passe (com o nome do aluno escrito no verso).
Nota: No caso de C. Cidadão são necessários os respetivos códigos de acesso.

A Coordenadora

