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  AVISO  

MATRICULAS NO 1.º ANO DO 1.º CICLO 

ANO LETIVO DE 2016/2017 
De 15 de abril a 15 de junho de 2016, estarão abertas as inscrições para o 1.º ano do 

1.º CEB, para todas as crianças que completem 6 anos até 15 de setembro de 2016. 

As crianças que completem 6 anos entre 15 de setembro e 31 de dezembro de 2016, 

poderão ser inscritas, sendo da responsabilidade da  Câmara Municipal de Sintra a 

distribuição dos alunos, pelos diversos estabelecimentos de ensino indicados pelo 

Encarregado de Educação. Os interessados, deverão dirigir-se aos serviços de 

administração escolar na escola sede do Agrupamento, Escola Básica e Secundária de 

Gama Barros, no seguinte horário: segunda e sexta-feira entre as 09.30h e as 12.30h, 

terça e quinta-feira das 14.30h e as 16.30h. 

Documentos necessários: 

 Duas fotografias tipo passe; 

 Fotocópia do Bilhete de identidade, cartão de cidadão, cédula ou passaporte; 

 Fotocópia do n.º de Contribuinte (NIF) da criança; 

 Fotocópia do boletim individual de vacinas; 

 Fotocópia do cartão de assistência médica; 

 Fotocópia do documento de identificação do encarregado de educação; 

 Fotocópia do comprovativo de morada (recibo da água, eletricidade, gás …) 

 Fotocópia do número de contribuinte (NIF) do encarregado de educação; 

 Fotocópia da declaração, atualizada, da segurança social que comprove o 

escalão de abono de família. 

 Fotocópia do documento do subsistema de saúde ou seguro do aluno, quando 

exista. 

Os encarregados de educação devem adquirir na papelaria na escola sede do 

Agrupamento, de segunda a sexta-feira entre as 09h e as 13.00h e ainda entre as 

14.00h e as 21.00h o envelope com os impressos necessários para a matrícula. Estes, 

depois de devidamente preenchidos deverão ser entregues nos serviços de 

administração escolar. 

 
                                                               O Diretor 

                                               __________________________ 
                                                            (António Manuel Ferreira Rodrigues Gouveia) 
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AVISO 
MATRICULAS NO JARDIM DE INFANCIA 

ANO LETIVO DE 2016/2017 
De 15 de abril a 15 de junho de 2016, estarão abertas as inscrições para frequência 

da Educação Pré-escolar, no Jardim-de-infância de Vale Mourão e no Jardim de 

Infância n.º 1 do Cacém para todas as crianças que completem 3,4 ou 5 anos até 31 

de dezembro de 2016. 

Os interessados, deverão dirigir-se aos serviços de administração escolar na escola 

sede do Agrupamento, Escola Básica e Secundária de Gama Barros, no seguinte 

horário: segunda e sexta-feira entre as 09.30 e as 12.30h, terça e quinta-feira das 

14.30h e as 16.30h. 

Documentos necessários: 

 Duas fotografias tipo passe; 

 Fotocópia do Bilhete de identidade, cartão de cidadão, cédula ou passaporte; 

 Fotocópia do n.º de Contribuinte (NIF) da criança; 

 Fotocópia do boletim individual de vacinas; 

 Fotocópia do cartão de assistência médica; 

 Fotocópia do documento de identificação do encarregado de educação; 

 Fotocópia do comprovativo de morada (recibo da água, eletricidade, gás …) 

 Fotocópia do número de contribuinte (NIF) do encarregado de educação; 

 Fotocópia do comprovativo atualizada da segurança social que comprove o 

escalão de abono de família. 

 Fotocópia do documento do subsistema de saúde ou seguro do aluno, quando 

exista. 

Os encarregados de educação devem adquirir na papelaria na escola sede do 

Agrupamento de segunda a sexta-feira entre as 09h e as 13.00h e ainda entre as 

14.00h e as 21.00h o envelope com os impressos necessários para a matrícula. Estes, 

depois de devidamente preenchidos deverão ser entregues nos serviços de 

administração escolar. 

Os encarregados de educação interessados nas AAAF (Atividades de Animação e Apoio à 

Família) devem entregar nos serviços de administração escolar o comprovativo da entrega 

do IRS referente a 2015.       O Diretor 

                                               __________________________ 
                                                            (António Manuel Ferreira Rodrigues Gouveia) 

 


