AVISO n. 23-2018/19
MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E NO 1º ANO DO 1º CICLO
PARA O ANO LETIVO 2019/20
A Direção do Agrupamento de Escolas Gualdim Pais informa os interessados que as matriculas para a
educação pré-escolar (crianças que completem 3 anos de idade até 15 de setembro de 2019) e para o 1.º
ano do 1º Ciclo (crianças que completem 6 anos de idade até 15 de setembro de 2019) realizam-se entre
15 de abril e 15 de junho de 2019.
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 2019, 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
a)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 (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt).
b)Não sendo possível aos pais/encarregado de educação proceder ao pedido de matrícula directamente via
internet na aplicação informática disponível no Portal das Escolas o pedido de matrícula pode ser
apresentado de modo presencial nos serviços competentes do estabelecimento de educação e de ensino
da área da residência do aluno, independentemente das preferências manifestadas para a frequência,
procedendo esses serviços ao registo eletrónico da matrícula na aplicação informática.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA
(caso opte pela matrícula presencial na sede do agrupamento da área de residência)

-1 Fotografia do aluno
-BI/Cartão de Cidadão do aluno
-Fotocópia do Boletim de Vacinas (atualizado)
-Declaração do local de trabalho do encarregado de educação (emitida pela entidade patronal), caso
pretenda efectuar a matrícula pelo local de trabalho
-Cartão de Cidadão ou BI + NIF do Encarregado de Educação, do Pai e da Mãe
-Declaração do Escalão de Abono de Família (emitido pela Segurança Social ou entidade patronal)
-Documento comprovativo da composição do agregado familiar e morada (emitido pela Autoridade
Tributária)
-Cartão de subsistema de saúde (caso se aplique)
No caso do aluno ser portador de Bilhete de Identidade, deverá apresentar ainda:
-Nº de Identificação da Segurança Social (NISS) (caso não possua esse cartão este número consta da
declaração do escalão de abono de família emitida pela Segurança Social);

-Cartão de utente do SNS (Serviço nacional de saúde)
-Número de Identificação Fiscal (NIF)
Nota: A matrícula realizada nos Serviços Administrativos só poderá ser efetuada na presença de toda a
documentação solicitada.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (1º CICLO)
Aguardar instruções da CM de Pombal.

REDE DE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GUALDIM PAIS
Freguesia

Estabelecimentos de ensino

Níveis / Ciclos de
ensino

Nº grupos / turmas em
2018/19 a)

EBI Gualdim Pais (escola sede)

1º/2º/3º

6 (1º Ciclo)

Escola do 1º Ciclo - Casalinho

1º Ciclo

1

Escola do 1º Ciclo - Escoural

1º Ciclo

2

Pré-escolar

2

1º Ciclo

4

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

1º Ciclo

4

Pré-escolar

3

Escola do 1º Ciclo - Santiago de Litém

1º Ciclo

2

Jardim de Infância - Santiago de Litém

Pré-escolar

1

Pré-escolar

2

1º Ciclo

2

Pré-escolar

1

1º Ciclo

2

Pré-escolar

2

1º Ciclo

3

1º Ciclo

3

Pré-escolar

2

Centro Escolar - Fonte Nova
Pombal

Meirinhas

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

Centro Escolar - Meirinhas

Centro Escolar – Albergaria

Centro Escolar - São Simão de Litém

Carnide

Vermoil

Centro Escolar - Carnide

Centro Escolar - Vermoil

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 para a rede escolar no ano letivo 2018/2019.

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).
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