AVISO n. 10
ANO LETIVO 2015/2016
MATRÍCULAS
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º ANO DO 1º CICLO
(ANO LETIVO 2016/17)
A Direção do Agrupamento de Escolas Gualdim Pais informa os interessados que as matriculas para a educação préescolar (crianças que completem 3 anos de idade até 15 de setembro de 2016) e para o 1.º ano do 1º Ciclo (crianças
que completem 6 anos de idade até 15 de setembro de 2016) realizam-se entre 15 de abril e 15 de junho de 2016.
Mais se informa que as crianças que completem 3 anos (pré-escolar) ou 6 anos (1º ano), entre 16 de setembro e 31 de
dezembro de 2016, podem efectuar a matrícula, a requerimento do Encarregado de Educação, a título condicional,
sendo a respectiva frequência garantida caso exista vaga num dos estabelecimentos de educação e ensino
pretendidos.

LOCAL DE MATRÍCULA
i)
A matrícula pode ser efetuada diretamente no Portal das Escolas pelo Encarregado de Educação.
Neste caso, os pais/encarregado de educação e o aluno devem ser portadores do cartão de cidadão assim como do
respetivo PIN.
As instruções para a matrícula por esta via devem ser consultadas diretamente no Portal das Escolas
(www.portaldasescolas.pt).
ii)
A matrícula também pode ser efetuada nos Serviços Administrativos da sede do Agrupamento Gualdim Pais (Rua
Pinhal Leitão, Charneca, Pombal. Contato 236 244 050) no seguinte horário:
9h00 - 12h00 e 14h00 - 17h00.
Caso seja efetuada por esta via, os dados serão introduzidos no Portal das Escolas, pelos serviços da escola, no ato da
matrícula.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA
(caso opte pela matrícula presencial na sede do agrupamento)
1 fotografia do aluno;
Fotocópia do BI/Cartão de Cidadão do aluno (acompanhada do documento original);
Fotocópia do Boletim de Vacinas (atualizado);
Comprovativo de morada do Encarregado de Educação (exemplo: Recibo da Luz, Água, Telefone ou outro) ou
do local de trabalho (comprovativo passado pela entidade patronal);
Fotocópia do Cartão de Cidadão ou BI do Encarregado de Educação, do Pai e da Mãe (acompanhada do
documento original do Encarregado de Educação);
No caso do aluno ser portador de Bilhete de Identidade, deverá apresentar ainda:
Fotocópia do cartão da Segurança Social do aluno (caso não possua esse cartão este número consta da
declaração do escalão de abono de família emitida pela Segurança Social);
Fotocópia do cartão de Assistência Médica do aluno.
Fotocópia do NIF
NOTA: Só serão aceites matrículas com a apresentação de toda a documentação acima mencionada. Para os alunos que já possuem Cartão de
Cidadão, muitos dos elementos solicitados já se encontram no próprio cartão pelo que basta apresentar o mesmo.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (1º CICLO)
O encarregado de educação do aluno do 1º ano do 1º Ciclo que pretenda candidatar-se a subsídio escolar (Ação Social
Escolar da Câmara Municipal de Pombal) deverá no momento da matrícula, ou até 30 de junho, proceder ao
preenchimento do FORMULÁRIO DE CANDIDATURA a fornecer nos serviços administrativos da EBI Gualdim Pais,
acompanhado da seguinte documentação:
 Documento comprovativo do seu posicionamento nos escalões de atribuição de abono de família, emitido pelo
serviço competente da Segurança Social, ou quando se trate de trabalhador da administração pública, pelo
serviço processador;
 Fotocópia dos documentos de identificação do Encarregado de educação e do aluno (Cartão de Cidadão ou
Bilhete de Identidade e Cartão de Identificação Fiscal (NIF);
 Fotocópia do número IBAN de uma conta à ordem.

REDE DE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUALDIM PAIS
Freguesia

Estabelecimentos de ensino

Níveis / Ciclos de
ensino

Nº grupos / turmas em
2015/16 a)

EBI Gualdim Pais (escola sede)

1º/2º/3º

8 (1º Ciclo)

Escola do 1º Ciclo - Casalinho

1º Ciclo

2

Escola do 1º Ciclo - Escoural

1º Ciclo

2

Pré-escolar

2

1º Ciclo

5

Escola do 1º Ciclo - Travasso

1º Ciclo

2

Jardim de Infância - Flandes

Pré-escolar

3

Jardim de Infância - Charneca

Pré-escolar

2

Jardim de Infância - Alto dos Crespos

Pré-escolar

1

Escola do 1º Ciclo - Meirinhas

1º Ciclo

4

Jardim de Infância - Meirinhas

Pré-escolar

3

Escola do 1º Ciclo - Santiago de Litém

1º Ciclo

3

Jardim de Infância - Santiago de Litém

Pré-escolar

1

Pré-escolar

2

1º Ciclo

4

Pré-escolar

1

1º Ciclo

3

Pré-escolar

2

1º Ciclo

4

Escola do 1º Ciclo - Vermoil

1º Ciclo

2

Jardim de Infância - Vermoil

Pré-escolar

1

Jardim de Infância - Matos da Ranha

Pré-escolar

1

Escola do 1º Ciclo - Outeiro da Ranha

1º Ciclo

2

Jardim de Infância - Outeiro da Ranha

Pré-escolar

1

Centro Escolar - Fonte Nova
Pombal

Meirinhas

União de Freguesias de
Albergaria, Santiago de
Litém e São Simão de Litém

Centro Escolar - Albergaria

Centro Escolar - São Simão de Litém

Carnide

Vermoil

Centro Escolar - Carnide

a) o nº de grupos do pré-escolar ou de turmas do 1º ciclo, assim como o nº de vagas, carece de autorização superior face ao nº total de alunos
matriculados e de acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Educação e Ciência para a rede escolar no ano letivo 2016/2017.

Podem ser consultadas informações adicionais no Portal das Escolas ou nos Serviços Administrativos da Escola
Gualdim Pais, podendo para qualquer esclarecimento ser usado o nº de contato da escola sede (236 244 050) ou os
endereços eletrónicos f295@agpais.edu.pt (adjunto Paulo Pinheiro) ou f578@agpais.edu.pt (adjunto Paulo Sismeiro).

Pombal, 30 de março de 2016
A diretora do agrupamento

