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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 
As turmas terão as atividades letivas 
organizadas em regime normal, das 9h às 13h e 
das 14h30 às 16h00 aplicando o conceito de 
escola a tempo inteiro, com o prolongamento de 
horário até às 17h30, com atividades de 
enriquecimento curricular (AEC). 

ESCOLAS DO AGRUPAMENTO 
 

 

 

 
 
 
 
EB/JI “A Lã e a Neve”       EB/JI S.Silvestre 
  (Bairro da Biquinha) 

Agrupamento de Escolas 
 

Pêro da Covilhã 

ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 
Os encarregados de educação devem no ato da 
matrícula manifestar o seu interesse nesta oferta 
das AEC que se desenvolve nas áreas de 
Expressão Dramática, Métodos de Estudo, 
Expressão Plástica e Atividade Desportiva em 
horários que complementam a atividade letiva até 
às 17h30 gratuitamente. 

 

 
ALMOÇOS 

 

 
 
 
 
 
  EB/JI Santo António          EB/JI Refúgio 
 
 

 
Os almoços nas  Escolas Básicas são da 
responsabilidade da Câmara Municipal da 
Covilhã. Devem os encarregados de educação 
preencher o respectivo boletim caso estejam 
interessados que os seus educandos almocem nas 
escolas. 

 
ATIVIDADES TEMPOS LIVRES (ATL) 
 
Todas as escolas têm ATL a funcionar dentro ou fora 
dos espaços das escolas da responsabilidade 
das Associações de Pais e Juntas de Freguesia 
para os períodos antes das 9h00 e após as 17h30 
e nas interrupções letivas. Os encarregados de 
educação deverão efectuar a inscrição nos 
respectivos ATL, assim como os pagamentos. 

 

 
 

EB Dª MªAmália  
Vasconcelos         

Peraboa            
 
 
 

 

 
 
 
EB/JI Boidobra 
 
 
 
 
 

Rua Dr Manuel Castro Martins 

 
6200 009 COVILHÃ 

 
Telf – 275 320 060 

 
Fax - 275 320 661 

http://www.aeperocovilha.com 



 

Os Encarregados de Educação devem indicar 
cinco escolas do Agrupamento, por ordem de 
preferência, que pretendam que o seu 
educando frequente; esta reflexão deve ser 
feita cuidadosamente, pois seguir-se-ão 
sucessivamente as prioridades indicadas pelos 
Encarregados de Educação, consoante as 
vagas existentes. É importante que seja 
respeitado o prazo estipulado para efetuar o 
pedido de matrícula (entre 15 de abril e até 15 de 
junho), uma vez que os processos entregues após 
esta data serão considerados fora de prazo 
perdendo as prioridades referidas 
anteriormente. 
Até ao  dia 29 de julho serão afixadas as listas 
dos candidatos admitidos por estabelecimento 
de ensino. 
 
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
 
Para os efeitos do disposto no despacho n.º 7-
B/2015 de 7 de maio, artigonº2, considera-se 
encarregado de educação quem tiver 
menores à sua guarda: 
i. Pelo exercício das responsabilidades 
parentais; 
ii. Por decisão judicial; 
iii. Pelo exercício de funções executivas na 
direção de instituições que tenham menores, a 
qualquer título, à sua responsabilidade; 
iv. Por mera autoridade de facto ou por 
delegação, devidamente comprovada, por parte 
de qualquer das entidades referidas nas 
subalíneas anteriores; 
v. O progenitor com quem o menor fique a 
residir, em caso de divórcio ou de separação e 
na falta de acordo dos progenitores; 
vi. Um dos progenitores, por acordo entre estes 
ou, na sua falta, por decisão judicial, sobre o 
exercício das funções de encarregado de 
educação, estando estabelecida a residência 
alternada do menor; 
vii. O pai ou a mãe que, por acordo expresso 
ou presumido entre ambos, é indicado para 
exercer essas funções, presumindo-se ainda, 
até qualquer indicação em contrário, que 
qualquer ato que pratica relativamente ao 
percurso escolar do filho é realizado por 
decisão conjunta do outro progenitor. 

 
Conforme o Despacho normativonº1-H/2016 de 
14 de abril, encontram-se abertas as inscrições 
para as crianças que se vão matricular pela 
primeira vez no 1º ano de escolaridade. 
A matrícula no 1º ano do 1º ciclo do Ensino 
Básico é obrigatória para todas as crianças que 
completem 6 anos de idade até 15 de 
setembro.  
As crianças que completem os 6 anos de idade 
entre 16 de setembro e 31 de dezembro são 
autorizadas a efectuar a matrícula mediante 
requerimento dirigido ao Diretor do 
Agrupamento mantendo-se a mesma 
condicionada à existência de vaga. 
Com vista à matrícula no 1º ano do 1º ciclo do 
ensino básico, o pedido de matrícula deve ser 
efetuado, pela Internet, na aplicação 
informática disponível no Portal das Escolas 
(www.portaldasescolas.pt), com o recurso à 
autenticação através do cartão do cidadão ou, 
de modo presencial, nos Serviços 
Administrativos da escola sede do 
Agrupamento, de segunda a sexta- feira, das 8h00 
às 17h00, de 15 de abril até ao dia 15 de 
junho de cada ano. 
 

Documentos da criança a apresentar: 

. Cartão cidadão (original e fotocópia) 

. Boletim de Vacinas atualizado; 
Documentos dos pais e/ou encarregado de 
educação a apresentar: 

. Declaração da Segurança Social a certificar o 
Escalão de Abono de Família. 

Documentos a preencher pelos pais e /ou 
encarregado de educação: 

. Boletim do fornecimento de refeições Acção 
Social Escolar e respetiva documentação nele 
solicitada(C.M.C) 

. Boletim inscrição AEC  

 
O Projeto Educativo e o Regulamento Interno do 
Agrupamento podem e devem ser 
consultados pelos Pais/Encarregados de 
Educação, antes do ato de matrícula em 
qualquer das escolas, na escola sede EB 
Pêro da Covilhã ou no endereço  
http://www.aeperocovilha.com 

 

 Prioridades na matrícula ou renovação da matricula 
1 - No ensino básico, as vagas existentes em cada 
estabelecimento de ensino para matrículas ou renovação de 
matrícula, são preenchidas dando-se prioridade, 
sucessivamente, aos alunos: 
 
1ª - Com necessidades educativas especiais de carácter 
permanente que exijam condições de acessibilidade 
específicas ou respostas diferenciadas no âmbito das 
modalidades específicas de educação, conforme o previsto 
nos 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 
de janeiro, na sua redacção atual;  
 
2ª - Com necessidades educativas especiais de carácter 
permanente não abrangidos pelas condições referidas na 
prioridade anterior, e com currículo especifico individual 
conforme definido no artigo 21º do decreto lei nº 3/2008, de 
7 de Janeiro, na sua redacção atual; 
 
3ª - Que no ano letivo anterior tenham frequentado a 
educação pré-escolar ou o ensino básico no mesmo 
estabelecimento de educação e ou de ensino; 
 
4ª - Com irmãos já matriculados no estabelecimento de 
educação e ou de ensino; 
 
5ª - Cujos encarregados de educação residam, 
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento 
de ensino; 
 
6ª - Que no ano letivo anterior tenham frequentado a 
educação pré-escolar em instituições particulares de 
solidariedade social na área de influência do estabelecimento 
de ensino ou num estabelecimento do mesmo agrupamento 
de escolas, dando preferência aos que residem 
comprovadamente mais próximo do estabelecimento de 
ensino escolhido; 
 
7ª - Cujos encarregados de educação desenvolvam a sua 
atividade profissional, comprovadamente, na área de 
influência do estabelecimento de ensino; 
 
8ª - Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando 
se trate de renovação de matrícula, à exceção de alunos em 
situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no 
estabelecimento de ensino; 
 
2- Com respeito pelas prioridades estabelecidas no número 
anterior, podem ser definidas no regulamento interno do 
estabelecimento de educação e ensino outras prioridades e 
ou critérios de desempate. 

 

http://www.portaldasescolas.pt/

