Inscrições para Jardim de Infância, Pré-Escolar ou 1.º ano
Alunos que irão frequentar pela primeira vez a EBSACR

2021/2022
Desde o dia 15 de maio até ao dia 15 de junho de 2021 estão abertas as inscrições para os
alunos que pretender frequentar pela primeira vez a EBS Armando Côrtes-Rodrigues (Vila
Franca do Campo) no pré-escolar/jardim de infância ou no 1.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico.
Considerando a situação pandémica atual, os encarregados de educação podem optar por uma
das seguintes opções:
1. preencher o formulário cujo link será dado abaixo e, após 2 ou 3 dias úteis, deve deslocarse aos Serviços Administrativos da EBSACR para assinar um documento onde constarão as
informações que preenchidas no formulário:

https://forms.gle/7twf6rXxar1J2f266
2. imprimir e preencher manualmente o impresso de inscrição. Após o preenchimento, deve
deslocar-se aos Serviços Administrativos para a entrega do documento e para que seja feita a
verificação dos dados preenchidos. Pode aceder ao documento no link abaixo:

http://srec.azores.gov.pt/dre/sd/115126010201/alunos/docsalunos/Boletim
_Matriculas_Novos-Alunos_EBSACR.pdf
3. deslocar-se diretamente aos Serviços Administrativos e fazer todo o preenchimento no local.
Esta opção é menos recomendada porque pretende-se evitar a aglomeração de pessoas e
quanto menos tempo estiver no local, melhor será. No entanto, se sentir dificuldade com o
preenchimento online ou não tiver acesso a uma impressora, pode usar esta opção.
No ato da confirmação da inscrição, realizado de forma presencial, além de trazer os cartões de
cidadão do aluno e encarregado de educação, deve também trazer uma declaração sobre o
estado de vacinação do seu educando. A declaração sobre a vacinação é obtida no seu Centro
de Saúde; não deve trazer o boletim de vacinas, é necessária a declaração do Centro de Saúde.
No caso do seu educando beneficiar se adiamento ou antecipação da matrícula, deve anexar ao
boletim de matrícula o respetivo requerimento (pode também ser preenchido presencialmente)
- Antecipação de Matrícula para o 1.º ano
- Adiamento de Matrícula para o 1.º ano
Estas matrículas são apenas para alunos que vão pela primeira vez para a EBSACR. As
matrículas dos alunos que já frequentam a EBSACR serão realizadas mais tarde.
A inscrição só é definitiva após a assinatura e entrega dos documentos nos S. Administrativos.
Quando se deslocar aos Serv. Administrativos, deve fazer-se acompanhar pelos documentos de
identificação (cartão de cidadão) do(s) aluno(s) e do encarregado de educação e a declaração
sobre a vacinação do(a) aluno(a).
Em caso de dúvida, contacte os Serviços Administrativos da EBSACR:
E-mail dos Serv. Administrativos: ebis.vfrancacampo@azores.gov.pt
Telefone Geral: 296 539 270

