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AVISO 

Matrículas – Educação Pré-Escolar 
(Despacho normativo nº 7-B/2015, de 7 de maio, com as alterações introduzidas pelo Despacho normativo nº1-H/2016, 

de 14 de abril) 
 

Ano Letivo 2017/2018 
 
 

Jardins de Infância 
Escola Básica Alberto Valente 
Escola Básica António Santos Jorge  
Escola Básica Salgueiro Maia 
Escola Básica Zeca Afonso  
Jardim de Infância de Vale da Vila 
 

Prazo: de 17 de abril a 16 de junho de 2017 

 
 
Local : Pela Internet: www.portaldasescolas.pt, desde que possuidor de leitor de cartão de cidadão, 

ou nos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, unicamente através do 
Portal das Escolas 
 

Horário : Todos os dias das 9 às 16 horas. 
 

Documentos obrigatórios para a matrícula 
 
 

Documentos a apresentar: 

 

 1 fotografia tipo passe; 

 Cédula pessoal ou cartão de cidadão da criança; 

 Bilhete de identidade ou cartão de cidadão do encarregado de educação (no caso de este não ser um dos 

progenitores, tem que apresentar o Anexo A- Declaração de delegação de competências para o 

exercício da função de encarregado de educação e o Anexo A-1- Compromisso de Honra) 

 Bilhete de identidade ou cartão de cidadão dos Pais; 

 Cópia de documento comprovativo de residência em nome do encarregado de educação (documentos 

aceitáveis: recibo de água/eletricidade/gás/contrato de arrendamento ou atestado de residência); 

 Cópia do documento comprovativo do local de trabalho do encarregado de educação (só no caso de a morada 

ser relevante para a escolha do estabelecimento de ensino);  

 Cópia do boletim de vacinas atualizado; 

 Número de Identificação Fiscal (NIF); 

 Número de Identificação de Segurança Social (NISS); 

 Cópia do cartão de saúde; 

 Cópia de documento da regulação do poder paternal decidida pelo Tribunal (em caso de partilha da guarda 

legal da criança); 
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Parà apresentar candidatura à Ação Social Escolar deverá:

Preencher o impresso fornecido pelos Serviços Administrativos;

Entregar còpja da declaração do escatão de abono de famitia âtuãLizada (apenas

atunos que estejam ìnserìdos no 1ô ou 2'escaláo de abono de famílìa).

Pàra inscrição nas Átividades de Animaçáo e Apoio à Fâmília (tlorário dâs 'l 5.30h às

Preencher o rmpresso fornecido petos Serviços Adminìstrâtjvos,

FacuLtar:

Número de denlìíicação Fjscal (NlF) do encarregado de educãção;

'.lU |e|6 .. 6.-1;1 ,a.aoF\.à.Nl-tod,Id çd;

Cópia de doc!mento comprovatìvo de residência em nome do encarregado de educação (clocumentos

àceìtávêis: recibo de água/etetricidade/gás/contrãto de arrendaÍnento ou atestado de residênciã);

Còpia da dectaração do escatão de abono de famílja àtualizada.

Nota: A matÍÍculâ só será acêitê mêdiante a apresentação de toda â documêntação.

lnforrnações

í. As matriculas estão àbêrtàs para crjanças dos três aos seis anos de idade.

2. A matricuta é de caráler facuttativo.

3. O pedido de matricuLâ é apresentãdo, preferenciãtnìente, via lnternet, ou de modo presenciaL no Aqr!pamento de

Escotas José Marìã dos Sãftos.

4. A malrícula das crìanças que completem os 3 anos de jdade entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 2017

aceite, ã titulo condjcìonal, respejtando o disposto no ponto 4. do artigo 4'do Despacho normãtjvo n.7 B/2015, de

de maio, com as alterações introduzidas peto Despacho normatìvo nd 1 H/2016, de 14 de âbrìt-

5. As vdgas existentes em cada Jardìm de lníância são preenchidas segundo o disposto no artigo 9ô do Despacho

nornìativo no7.B/20T5, de 7 de mãio, com as âlterâçôes introduzjdas pelo Despacho normativo n'1 H/201ó, de 14 de

abriL.

ó. No ato de matríc!ta, o encarregado de ed!cação deve jndjcar, por ordem de preferênciâ, cjnco eslabelecjmentos,

pertencentes ou não ao Ìnesmo Agrupamentoj mas apenàs aqueles cuja frêquência é pretendida.

7, Todas as màtriculas são condicionajs, tornando-se definitivas, apenas, àpós autorização da DGEstE.

Prazos para afixação de listas na EscoLa sede do Agrupamento

Àté 5 de julho Ljsla de crianças que requereram nìãtríclrla.

Até 29 de julho Ljsta de crjanças admìtjdas.

Nota: Aconselha-se a leìtlra do Despacho norÍnativo t\'7 B/2415, de 7 de nìaio, com as alteraçóes jntroduzidas pelo

Despacho normativo n'1 H/2016, de 14 de ãbrit.

se pode candidatar

17.30h) deverái
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Pinhât Novo, 24 de março de 2017

A Diretora

EíoLâ 9edê !Íolã Bás.: dú ?'e l'anLos losóMarii dôs Saôtor. Ruà lííânte D

c.nt ó00030133. ÌeL. 2lzl336l
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Maria Guìlhermina Ramos


