
 

 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos – Pinhal Novo 

Escola Básica __________ 

INFORMAÇÃO nº 13 

Aos Encarregados de Educação dos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ano de escolaridade 

Exmo(a). Senhor(a) 
Encarregado(a) de Educação: 
 

Aproximando-se o final do ano letivo, cumpre-me informá-lo(a) sobre alguns assuntos de particular 
importância: 
              1- Encerramento do Ano Letivo; 
              2- Renovação de Matrícula. 
 

I. Encerramento do Ano Letivo 

No dia 22 de junho terminam as aulas.  

II. Renovação de Matrícula 
A renovação de matrícula processa-se através de atualização de dados da ficha de 
identificação do aluno e que  deverá ser devolvida  ao Professor Titular de Turma até ao dia 
22 de junho (sexta-feira). 

 

III. Verificação do cumprimento do Programa Nacional de Vacinação (PNV) 

Pelo Despacho n.º 3668-A/2017, publicado em 28 de abril, os estabelecimentos de educação e 
ensino estão obrigados a comunicar aos delegados de saúde os nomes dos alunos que não se 
encontram com a vacinação recomendada atualizada de acordo com o PNV. Neste sentido, 
apela-se aos pais e encarregados de educação dos alunos para que confirmem junto dos 
Centros de Saúde se a vacinação dos seus educandos se encontra em conformidade com o 
previsto no PNV. 

IV. Inscrição na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (ou de outra Confissão) 

Os alunos que se inscreverem na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica (ou de 
outra Confissão) terão de frequentá-la obrigatoriamente até ao final do ano letivo. Não são 
permitidas desistências, segundo a legislação. Assim, os encarregados de educação devem 
refletir previamente com os seus educandos sobre esta situação, antes de efetuarem a 
inscrição na disciplina. 

Por outro lado, convém ter presente que, de acordo com as disposições legais vigentes, a 
disciplina de Educação Moral e Religiosa (EMR) funciona, normalmente,  em paralelo com 
uma das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), pelo que, se inscrito em EMR, o 
aluno poderá ficar privado da frequência de um tempo semanal de uma AEC. Cabe aos 
órgãos do Agrupamento definir, anualmente, o regime de articulação entre a EMR e as AEC, no 
respeito pelas normas legais em vigor. 

A criação de aulas de uma Confissão religiosa ficará dependente do número de alunos inscritos, 
de acordo com a Lei. 

V. Encarregado de Educação 

Chamamos à atenção para o facto de o responsável pela matrícula e acompanhamento escolar 
dos alunos, isto é, a pessoa que vai assumir a responsabilidade de encarregado de educação e 
assinar documentos como tal ser realmente aquela que vai manter todos os contactos com a 
Escola. 

Esta Escola só reconhecerá como encarregado de educação a pessoa que assinou todos os 
documentos de matrícula. Por conseguinte, ao longo do ano letivo, só aceitará declarações 
emitidas por essa pessoa. 

VI. Auxílios Económicos 



 

 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos – Pinhal Novo 

Os encarregados de educação que vão requerer subsídio à Ação Social Escolar (ASE) devem 
preencher o impresso para o efeito e devolvê-lo até ao dia 22 de junho, anexando-lhe a 
Declaração da Segurança Social referente ao ano de 2018. Só serão admitidos os alunos que 
tenham o Escalão 1 ou 2. 

VII. Serviço de Refeições 

Todos os encarregados de educação que pretendam que o seu educando almoce na Escola no 
ano letivo 2018/2019, deverão requerer o serviço de refeições, preenchendo para o efeito o 
impresso da Ação Social Escolar (ASE) e assinalando o objeto do pedido, independentemente 
de estarem ou não interessados em requerer o subsídio à ASE. 

VIII. Documentos a entregar ao Professor Titular de Turma 

 1 Fotografia (a cores) ou 2 fotografias para os alunos que se inscreverem na disciplina de 
EMR. A(s) foto(s) deve(m) vir identificada(s), no verso, com o nome e apelido do(a) aluno(a); 

 Impresso para requerimento de ASE e ou Serviço de Refeições (impresso único); 

 Declaração da Segurança Social (apenas para o caso de pretender requerer o subsídio à ASE). 
Esta declaração poderá ser solicitada no balcão multisserviços da Loja do Cidadão, em 
Pinhal Novo, ou obtê-la no serviço Segurança Social Direta. Neste caso, a declaração 
impressa só será aceite pela Escola com a assinatura eletrónica válida, apresentando uma 
marca verde na diagonal; 

  Atualização de Dados 2018/2019 ( Ficha de identificação do aluno). 

 

Agradecemos a todos os encarregados de educação a melhor atenção para as instruções contidas 
nesta informação e para a importância do cumprimento dos prazos estipulados. 

Pinhal Novo, …. de junho de 2018 

A Coordenadora, 

_________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEVOLVER AO PROFESSOR TITULAR DE TURMA 

Eu,__________________________________________________________________, Encarregado de 

Educação do(a) aluno(a) ______________________________________________________, n.º __, 

turma __, do __.º ano, declaro que recebi e tomei conhecimento da Informação datada de 14 de 

junho de 2017 (Encerramento do Ano Letivo e Renovação de Matrícula). 

Pinhal Novo, ___ de junho de 2018 
 

_______________________________________________________________ 
 (Assinatura do Encarregado de Educação) 


