
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Ano letivo 2022/23 

Alunos admitidos (educação pré-escolar e 1.º ano de escolaridade) 
 

Torna-se público que estão publicadas as listas das crianças e alunos já admitidos à frequência 

da educação pré-escolar e do 1.º ano de escolaridade nos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital no ano lectivo 2022/23. 

As listas podem ser consultadas em diversas escolas do Agrupamento, de acordo com o quadro 

que a seguir se publica. 
 

Estabelecimentos de ensino 

para consulta de listas 
Listas afixadas 

Escola Básica da Cordinha 

JI de Seixas 

EB da Cordinha (JI e 1.º CEB) 

EB de Seixo da Beira (JI e 1.º CEB) 

Escola Básica de Lagares da Beira 

JI de Meruge  

JI de Travanca de Lagos 

EB de Lagares da Beira (JI e 1.º CEB) 

EB de Travanca de Lagos 

Escola Básica de Nogueira do Cravo EB de Nogueira do Cravo (JI e 1.º CEB) 

Escola Secundária de Oliveira do Hospital 

(junto ao edifício do bar de alunos) 

JI Largo da Feira 

JI Vale do Ferreiro 

EB de Bobadela (JI e 1.º CEB) 

EB de Lourosa (JI e 1.º CEB) 

EB de S. Paio de Gramaços (JI e 1.º CEB) 

EB n.º 1 Oliveira do Hospital (JI e 1.º CEB) 

Escola Básica da Ponte das Três Entradas 

JI de Alvôco das Várzeas 

JI de Penalva de Alva 

EB da Ponte das Três Entradas 

 
Notas: 

- À data de 31 de maio não está ainda aprovada a rede escolar do 1.º ciclo para o ano letivo 2022-23. 

Os alunos em matrícula condicional (que completam os 6 anos após 15 de setembro de 2016) devem 

aguardar pela aprovação da mesma para conhecer a escola em que serão colocados. 

- A afixação de alunos admitidos para os restantes anos do ensino básico e do ensino secundário está 

prevista para o dia 1 de agosto. 

 


