
 
 

 Agrupamento de Escolas José Afonso  

Rua Maria Veleda                             

Bairro das Morçoas 

2860 – 089  Alhos Vedros 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Calendário de matrículas 
 

15 de abril a 15 de junho 
Horário 

2ª, 3ª,5ª e 6ª feira das 9h:30m às 12h:00m das 14h:00m às 15h:00m 

(4ª feira das 9h:30m às 12h:00m)  

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA/DISPONIBILIZADA:    
 
 1 - Ficha de dados de aluno(a)( doc 1) 
 1 – Aut. saída da escola/Ativ.de Enr.Curricular/Aut. de uso de imagem(doc 2) 
 1 - Declaração de responsabilidade (doc 3) 
 1 - Impresso de Seguro Escolar (doc 4) 
 1 –Declaração de preferência de escola (doc5) 
 1 – Critérios de avaliação ( doc 6) 
 1 – Autorização para o(a) aluno(a) beneficiar de apoio educativo ( doc 7) 
 1 –Declaração de Opção da Disciplina de EMR (doc 8) 

 1 - Cópia do Cartão de Cidadão ou de Cédula ( Cidadão Nacional )/do Passaporte 

ou Autorização de Residência ( Cidadão c/outra Nacionalidade ) 
 1 - Certificado de Vacinação ( Documento emitido pelo Centro de Saúde ) 
 1 - Cópia do Cartão de Utente ou Cartão de Cidadão (Colada no impresso do 

seguro escolar ) 

 1 -  Cópia do Cartão de Contribuinte NIF (ou de cartão de Cidadão) 
 1 – Cópia do Cartão da Segurança Social (NISS) (ou de cartão de Cidadão) 
 2 – Fotografias do(a) aluno(a) atualizadas 
 1 - Comprovativo de residência ( por ex: cópia de recibo, da água ou da luz) 

 1- Cópia do Cartão de Cidadão (ou do Bilhete de identidade) do Enc. 
Educação e ou de ambos os pais.  

 1 - Cópia da Declaração da Seguranças Social  referente ao abono 
 de família(2014/2015) com o NISS do(a) aluno(a)  
 1-Impresso para requerer auxílios económicos 
 
  

IMPORTANTE: 
 

Caso queira requerer Auxílios Económicos deve entregar o impresso na 
secretaria do Agrupamento com a declaração da Segurança Social, o NIF e o NIB 
 
A MATRÍCULA NÃO SERÁ ACEITE NA FALTA DE QUALQUER UM DOS DOCUMENTOS OU DOCUMENTOS NÃO 
 

 TOTALMENTE PREENCHIDOS E ASSINADOS  
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Aluno nº______________ 

 

EB de Alhos Vedros nº_____   Aluno(a):_________________________________________ Sexo:______ 

 

 D.N.: ____/____/____      ____  Anos  (a 15-09-2014)    

 

Cédula/ BI/C.C./Passaporte/Autorização de Residência Nº__________________      Arquivo de ________________    

 

 Emitido em _________________     Validade______/____/______         NIF:_______________________  
 

NISS:_____________________  Nº de Cartão de Utente: _____________________Vacinado até_____/____/______ 

 

 Nacionalidade: _____________ Naturalidade (concelho)___________ Naturalidade (Freguesia):______________ 
 

Morada:______________________________________________________________________________________ 
 

Código Postal:_______-_____  _______________  Telefone:_____________________________ 

 

Tempo percurso (casa/escola)_______      Nº de elementos do agregado familiar__________________ 

 

Tem computador em casa? Sim Não            Tem internet em casa?  Sim     Não             

 
 

 

Nome do Pai________________________________________________________ Telefone ___________________ 

 

Naturalidade (Freguesia)__________________________  Nacionalidade____________________ 

 

Habilitações Académicas :______________________ Profissão ____________________Email ________________ 

 

Nome da mãe________________________________________________________ Telefone ___________________ 

 

Naturalidade (Freguesia)_______________________________        Nacionalidade____________________ 

 

Habilitações Académicas :_____________________Profissão ____________________ Email _________________ 

 
 

 

Informação sobre o Encarregado de Educação, se este não for o pai ou a mãe do(a) aluno(a) 

 

Parentesco do Encarregado de Educação:________________ 
 

Nome________________________________________________________ Telefone ___________________ 

 

Morada:_____________________________________________________________________________________ 
 

Código Postal:_______-_____  _______________ 
 

Naturalidade (Freguesia)__________________________  Nacionalidade____________________ 
 

Habilitações Académicas :______________________ Profissão ____________________Email ________________ 

 
 

No ano anterior o(a) aluno(a) frequentou algum estabelecimento de ensino do Pré-escolar?          Sim            Não  

 

Em caso afirmativo, qual?___________________________ 

 
 

Alhos Vedros,_______ de _______________________  de  2_________ 
_______________________________ 

 O/A Encarregado(a) de Educação, 
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Aluno Nº. ________ 

Autorizações 1.º Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular 

( Riscar o que não interessa ) 

 

 

 

 

          Alhos Vedros,___ de _____________ de 20__ 

                                     ______________________________ 

                                           O/A Encarregado/a de Educação 

      NOTA INFORMATIVA: 

As “Atividades de Enriquecimento Curricular” funcionam apenas fora do horário letivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Autorização 
 
Autorizo que o(a) meu/minha educando(a) ______________________________________________ do ___.º 

Ano, vá para outra turma quando o seu/sua Professor(a) falta. 

Não autorizo que o(a) meu/minha educando(a) __________________________________________ do ___.º 

Ano, vá para outra turma quando o seu/sua Professor(a) falta. 

 

Autorização 
 

Autorizo o(a) meu/minha educando(a) ___________________________________________________ do ___.º 

Ano a sair sozinho da Escola.           Sim                 Não                    

 

Autorização 
 

 

Autorizo  o(a) meu/minha educando(a) _________________________________________________do____.º 

Ano, a frequentar as “Atividades de Enriquecimento Curricular”.   

Não autorizo o(a) meu/minha educando(a) _______________________________________________do____.º 

Ano, a frequentar as “Atividades de Enriquecimento Curricular”. 
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Aluno Nº. ________ 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Eu, _________________________________________________________ abaixo assinado(a) Encarregado(a) de Educação do(a) 

aluno(a) ________________________________________ autorizo o(a) meu/minha educando(a) a ausentar-se da Escola, com o(a) 

professor(a) e Assistente Operacional, para participação em atividades organizadas pelas Autarquias e pela própria Escola. (quando 

não envolve transportes requisitados pela Escola e verbas suportadas pelo Encarregado de Educação). 

Mais informo que esta declaração é válida enquanto o(a) meu/minha educando(a) frequentar um dos estabelecimentos de ensino 

deste Agrupamento. 

 

Alhos Vedros, ___ de _______________ de 20____ 

 

_________________ 

O/A Encarregado(a) de Educação 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 

Aluno Nº. ________ 
DECLARAÇÃO 

     

Eu, _____________________________________________________ abaixo assinado(a) Encarregado(a) de Educação de 

_______________________________________________, declaro que me responsabilizo por qualquer dano material em bens da 

escola, e/ou em bens particulares, causado pelo meu/minha educando(a) no decorrer das atividades letivas, durante o período em que 

o(a) mesmo(a) frequentar um dos estabelecimentos de ensino deste Agrupamento na qualidade de Aluno(a). 

Declaro também, que tomei conhecimento do Estatuto do Aluno e do Regulamento Interno do Agrupamento, tal como previsto na 

Lei 51/2012 de 5 de setembro e que se encontra disponível para consulta na página de Internet através de 

http://www.aejoseafonso.pt, em suporte de papel nos diferentes estabelecimentos escolares do Agrupamento . 

 

Alhos Vedros, ___de _______________de 20___ 

 

__________________________ 

                                                                                O/A Encarregado(a) de Educação, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

Aluno Nº. ________ 
 

Autorização 

Eu, _________________________________________________________ abaixo assinado(a) Encarregado(a) de Educação do(a) 

aluno(a) ________________________________________ autorizo/não autorizo que sejam usadas fotos ou imagens do meu/minha 

educando(a) na página web do Agrupamento ou em outros suportes  relacionados com as atividades letivas ou de Enriquecimento 

Curricular. 

 

Alhos Vedros, ___ de _______________ de 20____ 

 

_________________ 

O/A Encarregado(a) de Educação 

http://www.aejoseafonso.pt/
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Aluno Nº. ________ 
 

SEGURO ESCOLAR 
 

Nome do(a) aluno(a) ______________________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento  _____ / ____  /______                              Telefone de Casa   ______________________ 

 

Morada _________________________________________________________________________________ 

 

Localidade __________________________ Código Postal  ________ -  _______   _____________________ 

  

Nome do E. Educação _____________________________________________________________________ 

 

Telef. do E. Educação ________________________            Outro Telef. Contacto _____________________ 

 

Sistema/Subsistema de Saúde (Caixa, e/ou ADSE, SAMS, ADMA, Outro) ____________________________ 

 

Nº de cartão de beneficiário  ____________________   Nº de Cartão Utente   _________________________ 

 

NISS:________________Grupo sanguíneo ____ RH ___ Sofre de Doença Crónica ? _______  

 

Qual? ___________________________ Sofre de Alergia? _______ De que tipo ?_______________________ 

 

É alérgico(a) a algum medicamento? _______ Qual? _____________________________________________ 

 

Tem problemas de Audição? ______ de  Visão?  ______ de  Locomoção ? _________  

 

Outros problemas que não os anteriores: __________________________________________________________________ 

 

Em caso de doença súbita (dor de cabeça ou febre)  autorizo/não autorizo (riscar o que não 

interessa)  que seja ministrado paracetamol ao meu(minha) educando(a). 
 

Cartão de Saúde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

___________________________________ 

 

O/A Encarregado(a) de Educação 

Nota: 

Em caso afirmativo de qualquer questão, deverá apresentar “Relatório Médico e/ou Psicológico” no ato da matrícula 

 

 

( Opcional ) 

 

Cópia de Cartão de outro Subsistema de Saúde 

 

 

 

 

( Obrigatório ) 

 

* Cópia de cartão de utente 

                                   ou 

            * Cópia de cartão de cidadão 
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Aluno Nº. ________ 
 

 

 

PREFERÊNCIA DE ESCOLAS 
 

 

 O Encarregado de Educação assinala, obrigatoriamente, a sua preferência pela seguinte ordem ( 1.ª,  

2.ª,  3.ª )  à frente do nome  de cada uma das escolas abaixo designadas, podendo escolher mais duas escolas 

de outros  Agrupamentos de Escolas, de sua preferência. 

 

 
 

EB nº1 de  Alhos Vedros (Bela Rosa)  
EB nº 2 de Alhos Vedros (Bairro Gouveia)  
EB de Alhos Vedros (Fonte da Prata)  
EB  
EB  
 

        

 
__________________________ 

O/A Encarregado(a) de Educação, 

 

 
NOTA IMPORTANTE: 

 
Em caso de não existência de vaga na 1.ª escola escolhida, o(a) aluno(a) será encaminhado(a) 

para outra escola do Agrupamento José Afonso, ou outro, tendo em conta a preferência do 

Encarregado de Educação. 

 

 

Os alunos CONDICIONAIS  ( nascidos entre 16 de setembro e 31 de dezembro ) só 

frequentarão o 1ºCiclo caso existam vagas nos estabelecimentos designados pelo 

Encarregado de Educação. 
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Critérios Gerais de Avaliação do Agrupamento   
 

     O Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas José Afonso reviu e aprovou os Critérios de 

Avaliação do Agrupamento, em conformidade com a legislação vigente. Com base no Projeto Educativo de 

Agrupamento, Projeto Curricular de Agrupamento e Projeto Curricular de Turma, foram definidas as 

competências a desenvolver por ciclo e por ano de escolaridade.  
 

    Domínios da Avaliação:  

 Domínio dos Comportamentos; 

 Domínio das Atitudes; 

 Domínio dos conhecimentos e das competências nas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares;  
 

1º Ciclo 
 

Áreas Curriculares Disciplinares 

e Não Disciplinares Comportamentos Atitudes Conhecimentos 

Anos de Escolaridade 

1º Ano 20% 15% 65% 

2º Ano 20% 15% 65% 

3º Ano 10% 20% 70% 

4º Ano 5% 15% 80% 
 

Técnicas/Instrumentos de Avaliação 

 Observação direta da resolução de tarefas dentro/fora da sala de aula; 

 Trabalhos de pesquisa individuais e/ou em grupo; 

 Instrumentos formais de avaliação; 

 Produções dos alunos; 

 Registos de auto e heteroavaliação de comportamentos/aprendizagens; 

 Outros registos; 

 Dossier /Caderno Diário 

 

Terminologia de Classificação Qualitativa das Fichas de Controlo de Aprendizagem 
 

Níveis Forma Qualitativa Forma Quantitativa (%) 

1 Reduzido 0 – 19 

2 Não Satisfaz 20 – 49 

3 Satisfaz 50 – 69 

4 Satisfaz Bem 70 – 89 

5 Satisfaz Muito Bem 90 - 100 

 

 

Eu, ______________________________________________, Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a) 

____________________________ nº _____ da turma _____ do ______ ano declaro que tomei conhecimento do documento relativo 

aos critérios de avaliação para o 1ºC do Agrupamento de Escolas José Afonso  

 
 

Alhos Vedros, ______ de ______________ de 20 ___ 

 
 

                                     O/A Encarregado(a) de Educação 

                        

  __________________________________ 
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 Exmº Sr(a) 

 Encarregado(a) de Educação 

 
 Este documento, que vem dar cumprimento ao disposto no Despacho nº13599/2006 de 7 de 

junho de 2006, tem como objetivo solicitar a sua autorização para que, ao seu educando, 

possam ser proporcionados os apoios educativos que o Professor Titular de Turma planificou e 

desenvolveu para ele, no caso de tal se vir a verificar necessário, de forma a prevenir as 

repetências e a promover um efetivo sucesso escolar, de acordo com o plano elaborado pelo 

mesmo para colmatar as dificuldades e as necessidades diagnosticadas. Dado o caráter 

temporário que algumas modalidades de apoio venham a ter, em virtude da flexibilização das 

mesmas, para que todos os alunos da turma tenham oportunidade de aprendizagem e tempo de 

trabalho para colmatar o distanciamento que apresentam relativamente às competências 

definidas para o ano que frequentam, a antecipação da sua autorização permitir-nos-á uma 

melhor rentabilização dos tempos e uma mais eficaz articulação curricular. 

A informação da modalidade de apoio, o horário e o tempo de duração da mesma serão 

comunicados, pelo(a) Professor(a) Titular de Turma. 

 

A Diretora 

 

 

_______________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(A devolver ) 

 
Eu, _______________________________________________________, Encarregado (a) de Educação do (a) 

aluno (a) _____________________________________________________ Processo nº ___________ declaro 

que tomei conhecimento do disposto no Despacho nº13599/2006 de 7 de junho de 2006, relativamente à 

operacionalização das modalidades de apoio e AUTORIZO / NÃO AUTORIZO (riscar o que não 

interessa) que o meu/minha educando(a) beneficie delas, caso necessite, conforme planificação do Professor 

Titular de Turma. 

Esta autorização é válida todo o ano letivo. 

 

Alhos Vedros, _______/_______/20___ 

 

_____________________________ 

O/A Encarregado(a) de Educação, 
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DECLARAÇÃO 

(Colocar uma X no local pretendido) 

(Cortar o que não interessar) 

 

 

Eu, ___________________________________________________ Encarregado e Educação 

do(a) aluno(a):__________________________________________, declaro que pretendo que 

o meu/minha educando(a) frequente as aulas de Educação Moral e Religiosa de: 

-Confissão Católica 

-Confissão Envagélica 

-Outra Confissão                          Qual?_____________________________ 

 

Tomei conhecimento de que a aula de EMRC, no 1ºC, será sempre em contra 

horário, poderá sobrepor-se a uma aula semanal de uma AEC e, de acordo com a 

legislação em vigor, não é permitida a anulação da  matrícula.  

 

______________________________ 

(Encarregado de Educação) 

 

 

Eu, ___________________________________________________ Encarregado e Educação 

do(a) aluno(a):__________________________________________, declaro que não pretendo 

que o meu/minha educando(a) frequente aulas de Educação Moral e Religiosa de qualquer 

confissão. 
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O Decreto-Lei nº35/90 de 25 de janeiro, no seu art.º 3º, preconiza o seguinte: 

 

Artigo 3.º 

Gratuitidade da escolaridade obrigatória 

 

1. Durante o período da escolaridade obrigatória o ensino é gratuito. 

2. A gratuitidade da escolaridade obrigatória consiste na isenção total de propinas, taxas e 

emolumentos relacionados com a matrícula, a frequência escolar e a certificação de 

aproveitamento. 

3. Além do disposto no número anterior, a gratuitidade abrange ainda o seguro escolar e a 

faculdade de dispor, nos termos do presente diploma, de apoios complementares que 

favoreçam a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares. 

4. O disposto nos números anteriores não prejudica a eventual existência de taxas ou outro 

modo de participação nos custos, decorrentes de ações de natureza extracurricular ou de 

ocupação de tempos livres, bem como de atividades extraordinárias, promovidas pelos 

estabelecimentos de ensino e organizadas por estes isoladamente ou em colaboração com 

associações de pais e encarregados de educação ou quaisquer outras entidades. 

5. Assim, e tendo em atenção o ponto 4 do artº. 3.º do Decreto-Lei acima referido, solicita-se a 

participação de V.ª Ex.ª com 10,00 € tendo em conta o desenvolvimento de atividades de 

enriquecimento curricular incluídas no Plano Anual de Actividades promovidas pelos 

Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento de Escolas José Afonso 

 

A Diretora 

 

 

(Maria José Martins) 

 

 

 

 


