
Agrupamento de Escolas  

Zona Urbana de Viseu           

 

AVISO 
 

MATRÍCULAS NO JARDIM DE INFÂNCIA – ANO LETIVO 2013/2014 
 

Avisam-se todos os Pais/Encarregados de Educação que o período de matrículas para frequência 

do Jardim de Infância para o ano letivo de 2013/2014 se encontra aberto de 15 de abril até ao dia 15 de 

junho de 2013, de acordo com a Republicação do Despacho n.º 14026/2007 de 3 de julho, Anexo ao 

Despacho n.º 5106-A/2012 de 12 de abril. 

A matrícula poderá ser feita eletronicamente no endereço: www.portaldasescolas.pt, seguindo os 

passos que lhe forem indicados. 

Em alternativa à matrícula eletrónica terão que se dirigir aos Serviços Administrativos da Escola 

Básica João de Barros efetuando-a presencialmente, no seguinte horário: 9h30m -12h00m e 14h30m-

16h30m.  

Os Pais/Encarregados de Educação devem fazer-se acompanhar dos seguintes documentos: 

• B.I./C. Cidadão; 

• Boletim de vacinas, devidamente atualizado; 

• Fotocópia do cartão de beneficiário (Cartão de Saúde); 

• Fotocópia do Cartão de Utente; 

• Fotocópia da declaração de Escalão de Abono da Segurança Social; 

• Documento Comprovativo de residência ou local de trabalho dos Pais/Encarregado de 

Educação (último recibo da água, luz ou telefone); 

• Fotocópia dos modelos de IRS de 2012 (só para crianças que pretendem frequentar a 

Componente de Apoio à Família); 

• 1 Fotografia. 

Esta matrícula não garante lugar. Torna-se efetiva somente após afixação da lista definitiva.  

Até 5 de julho será afixada uma lista de crianças que requereram a matrícula, sendo a lista 

definitiva afixada até 31 de julho. 

Caso o n.º de crianças matriculadas excedam o n.º de vagas, a seleção será feita de acordo com as 

alíneas dos pontos 3.1.1 e 3.1.1.1 da Republicação do Despacho n.º 14026/2007 de 3 de julho, Anexo ao 

Despacho n.º 5106-A/2012 de 12 de abril. 

Mais se informa que, ultrapassado o período de matrículas definido, só serão admitidas 

matrículas acompanhadas de requerimento dirigido à Presidente da Comissão Administrativa Provisória 

do Agrupamento e só se efetivarão após o respetivo despacho favorável.                    

Viseu, 11 de abril de 2013 

A Presidente da CAP 

______________________________________ 

(Maria Inês Mateus Ribeiro de Campos) 


