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MATRÍCULAS/ RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS 2021-2022 

Considerando o processo de matrículas e renovação de matrículas para o próximo 

ano letivo, passamos a indicar o dia em que as mesmas terão de ser efetuadas, 

coincidindo com a entrega da avaliação do 3º período (nos casos aplicáveis), bem 

como a documentação que é necessário apresentar e demais informações 

complementares: 

- Cópia do cartão de cidadão da criança/ aluno e dos respetivos ascendentes (pais 

ou encarregado de educação); 

- Ficha vacinal atualizada emitida pelos serviços da saúde; 

- Declaração da segurança social onde conste o escalão do abono de família; 

- Documento bancário onde conste o IBAN do encarregado de educação (para 

efeitos do seguro escolar); 

- Fotografia para emissão do passe escolar (apenas para os novos alunos); 

 

NOTAS COMPLEMENTARES (a considerar no dia da renovação das matrículas):  

- Os alunos que são transportados pela Rodo Tejo têm de devolver o passe; 

- Os alunos do 4º e 9º ano têm de devolver o equipamento informático que lhes foi 

entregue no âmbito do Plano da Escola Digital; 

- Os alunos do 2º CEB e 3º CEB têm de devolver os manuais escolares 

financiados pelo Ministério da Educação referentes ao presente ano letivo; 

- Os alunos do 9º ano têm de devolver a chave do cacifo, sendo-lhe 

igualmente devolvido o montante da caução (quando aplicável). 

 

 

Gavião, 21 de junho de 2021 

 
O diretor 

 
_________________________ 

Paulo Manuel Alfaiate Pires 

INFORMAÇÃO N.º 13 – 2020/2021 
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CRONOGRANA DAS REUNIÕES PRESENCIAIS COM OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

 
GRUPOS/ TURMAS 

 

 
DIA/ HORA * 

PE Comenda  16 julho  

1º CEB Comenda 16 julho 

  

PE Gavião 20 julho 

  

1º ano Gavião 16 julho 

2º ano Gavião 20 julho 

3º ano Gavião 16 julho 

4º ano Gavião 20 julho 

  

5ºA 19 julho 

5ºB 19 julho 

6ºA 19 julho 

6ºB 16 julho 

  

7ºA 5 julho 

7ºB 5 julho 

8ºA 6 julho 

8ºB 6 julho 

9ºA 28 junho 

9ºB 28 junho 

  

CP Saúde  30 junho 

CP REST/ BAR e TURISMO 30 junho 

  

NOVAS CRIANÇAS (PE)/ ALUNOS (1º ano do CEB) Data a comunicar posteriormente 

 
* A hora será comunicada por cada educadora de infância/ professor titular de turma e diretor de turma 


