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MATRICULAS – ANO LETIVO 2015/2016 
1º. CICLO DO ENSINO BÁSICO – 1º ANO ESCOLARIDADE – 1ª VEZ 

 

Informam-se os Srs. Encarregados de Educação, que as matrículas para o 1.º Ano de escolaridade (1.ª vez) 

podem ser efetuadas a partir do dia 15 de Abril até 15 de Junho de 2015. 

1º. NÃO SERÃO ACEITES MATRICULAS SEM A APRESENTAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO INDICADA NA 

LISTA ABAIXO. 

2º. Após preenchimento, dos impressos próprios, juntamente com a documentação abaixo indicada, devem 

ser entregues na Secretaria da Escola Secundária de Cascais no seguinte horário: 

  

2ª e 6ªFeira das 09h30m às 12h e das 14h às 16h 

4ª Feira das 14h às 16h 

 
DOCUMENTAÇÃO : 
 

 Fotocópia do Cartão do Cidadão do aluno e do Encarregado de Educação 

 Fotocópia Boletim de Vacinas Atualizado 

 2 Fotos tipo passe (originais) 

 Fotocópia  do comprovativo de morada ou de emprego, consoante a candidatura seja feita por área 

de residência ou área de emprego (Caso o Encarregado de Educação não seja o Pai ou a Mãe do 

aluno, terá de ser entregue uma declaração onde o Pai e a Mãe delegam a responsabilidade de 

Encarregado de Educação na pessoa indicada como tal no boletim de matricula. A declaração tem 

de ser assinada pelos pais e pelo Encarregado de Educação e devem ser entregues fotocópias dos 

BIs/Cartões do Cidadão de todos os declarantes) 

 Ficha de Ligação Médica (A obter junto do médico de família ou médico assistente) 

 Autorização de permanência (se for cidadão estrangeiro) 

 No caso do aluno ou o encarregado de educação não ter cartão do cidadão, deve 

entregar: 

 Fotocópia Cartão de Utente do aluno (Serviço Nacional de Saúde) 

 Fotocópia  do Número de Identificação Fiscal do aluno e Encarregado de Educação 

 Fotocópia  do Número da Segurança Social do aluno 

 

 


