Agrupamento de Escolas n
n.º 1 de Serpa (código 135094)
Sede: Escola Básica Abade Correia da Serra (código 330413)

AVISO
MATRÍ
MATRÍCULAS ANO LETIVO 2020/2021
Informa-se que as MATRÍCULAS
CULAS para o Jardim de Infância (1.ª vez) e 1.º
1 ANO do 1.º Ciclo,
para o ano letivo 2020/2021,, serão efetuadas entre os dias 04 de maio e 30 de junho de 2020.
As matrículas deverão ser feitas pelos encarregados de educação:
1) Preferencialmente através da Internet, na aplicação informática disponível no Portal das
Escolas https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
O Agrupamento prestará por telefone o apoio necessário aos encarregados de educação.
ou
2) Na sede do Agrupamento - Escola Básica Abade Correia da Serra,, situada no Loteamento
L
da
Cruz Nova em Serpa ou na Escoa Básica de Pias.
Os encarregados de educação deverão entrar em contacto com o Agrupamento através do telefone
284 540 090 para proceder a marcação do atendimento presenc
presencial
ial (dia e hora), a fim de se
evitarem filas de espera. O atendimento é limitado apenas ao encarregado de educação
educação.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Período da manhã: das
as 09:30 h às 12:00 h

Período da Tarde: das
as 14:15 h às 17:00 h

DOCUMENTOS A APRESENTAR NO ATO DA MATRÍCULA
- 1 Fotografia tipo passe (atual);
- Declaração do Abono de Família (escalão)
- Cartão de Vacinas atualizado;
- N.º de subsistema de saúde (caso seja beneficiário);
- Cartão de Cidadão e respetivo “pin
“pin”ou
”ou Bilhete de Identidade, ou Cédula Pessoal do aluno;
- Cartão de Cidadão e respetivo “pin
“pin”ou
”ou Bilhete de Identidade do encarregado de educação
e
e dos pais;
Para os alunos que não possuem cartão de cidadão:
- Cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde (NISS);
- N.º de identificação da Segurança Social;
- N.º Fiscal de Contribuinte do aluno e do encarregado de educação
educação;
Os encarregados de educação que pretendam solicitar Auxílios Económicos deverão dirigir-se
dirigir
ao
Atendimento da Câmara Municipal de Serpa no mês de julho.
Escola Básica Abade Correia da Serra, 3 de maio de 2020

A Diretora,
Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro

