
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MICHEL GIACOMETTI 
 

Escola Básica Nº3 de Quinta do Conde  

 

Matrícula para o Ano Letivo 2018/2019 
 

1º Ano - 1º Ciclo do Ensino Básico 

Nome do aluno: 

 

 
Indicação dos estabelecimentos de ensino por ordem de preferência: 

(artº 7º do Despacho Normativo nº6/2018) 
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Comprovativo das preferências indicadas: 

(artº 11º do Despacho Normativo nº 6/2018) 
 

Assinale com X a opção em que se enquadra 
 

 Aluno com necessidades educativas especiais resultantes de deficiências ou incapacidade e que 
careçam de adequação de instalações e ou da existência de apoio especializado às exigências da 
ação educativa ou de ensino especial; 

 
 

 Aluno/a com necessidades educativas especiais, resultantes de deficiências ou incapacidade 
não abrangidas nas condições referidas na alínea anterior; 

 
 

Aluno/a que no ano letivo anterior, tenha frequentado a educação Pré-escolar ou o ensino 
básico no mesmo agrupamento de escolas; 

  Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino; 
                                                                                                                         

 Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de 
influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido; 

 Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino 
pretendido; 

 Cujos pais ou encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do 
estabelecimento de educação e de ensino, dando-se prioridade entre estes aos alunos que no 
ano letivo anterior tenham frequentado um estabelecimento de educação ou ensino do mesmo 
agrupamento de escolas;   

 
 

Aluno que no ano letivo anterior, tenham frequentado a educação Pré-escolar em IPSS na área 
de influência do estabelecimento de ensino ou num estabelecimento de educação e de ensino do 
mesmo agrupamento de escolas, dando preferência aos que residam comprovadamente mais 
próximo do estabelecimento de educação e de ensino escolhido; 

 Cujos pais ou encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de ensino;   

 
 

 Mais velhos, no caso da matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de matrícula, à 
exceção dos alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no 
estabelecimento de ensino; 

 

          
 
O/A Encarregado(a) de Educação                                                                                      Data: 
 

______________________________________                                                          ____/____/2018 
             (assinatura legível) 
       

                                                                                                                                                          


