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AVISO 

Matrículas - 1º Ano do 1º Ciclo do Ensino Básico 
(Despacho normativo nº7-B/2015, de 7 de maio, com as alterações introduzidas pelo Despacho normativo nº 1-H/2016, 

de 14 de abril) 

 
Ano Letivo 2017 / 2018 

 

Escolas Básicas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento  
Escola Básica Alberto Valente 
Escola Básica António Santos Jorge  
Escola Básica de Arraiados  
Escola Básica de Batudes  
Escola Básica João Eduardo Xavier  
Escola Básica da Lagoa da Palha  
Escola Básica da Palhota  
Escola Básica Salgueiro Maia 
Escola Básica Zeca Afonso  
  

 

                                                  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 a apresentar no ato da matrícula 

 
 

 1 fotografia tipo passe; 

 Cédula pessoal ou cartão de cidadão do aluno; 

 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); 

 

 



poRïu6utsÀ

Direção-Geral dos Estabetecimentos Escotares
Agrupamento de Escotas José Maria dos Santos, Pinhal Novo

Côdip,o 1721 45t Copia do cartão de saúde;

/ Exame gtobat de saúde;

/ Cópia de documento da regutação do poder paternaL decidjda peto Tribunat (em caso de partitha da

guardâ [eqa[ do atuno).

Para apresentar candidatura à Ação Social Escolar deverá:

Preencher o jmpresso fornecjdo petos Serviços Administrativos;

Entregar cópia da dectaração do escatão de abono de famitia atualizada (apenas se podem

candidatar atunos que estejam inserìdos no '1o ou 2'escalão de abono de famítia).

Nota: A matrícula só será aceite mediante a apresêntação de toda a documentação.

lnformações

1 . A matrícuta é obrigatória para os alunos que compLetem ó ãnos de idade até 1 5 de setembro de 2017.

2. O pedido de matrícuLa é apresentado, preferenciatmente, via lnternet, ou de modo presencìal no Agrupamento de

Escotas Jose Maria dos Santos.

3. Os atunos que comptetem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro de 7017 são autorjzados a

eíetuar o pedido de matrícula, a título condicional, se tal for requerido peto encarregado de educaçào.

4. Os atunos mencjonados no ponto anterior poderão não ter assegurada a entrada, imediata, no 1'ano do 1" Ciclo do

Ensìno Básìco, dependendo a sua aceitação definitiva da existência de vaga nas turmas já constituídas, depojs de

apljcadas as priorjdades defjnjdas no artigo l0'do Despacho normativo n'7-B/2015, de 7 de maio, com as alterações
jntroduzjdas peto Despacho normativo n'1-H/2016, de 14 de abrjL.

5. Os encarregados de educação dos alunos que se encontram na situação exposta nos pontos 3. e 4. deverão

efetuar simuttaneamente a matrículâ no 1o ano do 'í" Ciclo e a renovação da matrícula no Ja.dim de lnfância.

ó. No ato da matrícuta, o encarregado de educação deve ìndicar, por ordem de preferência, cjnco esta be tecjmentos,

pertencentes ou não ao mesmo Agrupamento, mas apenas aqueles cuja frequência é pretendida.

7. Às vagas existentes em cada escota são preenchidas segundo o disposto no artigo 10'do Despacho normatjvo n"7-

B/2015, de 7 de maìo, com as atteraçóes introduzidas pe[o Despacho normativo n" 1-H/2Q16, de 14 de abrjt.

Prazos para afixação de listas na Escolã sede do Agrupamento

Ate 5 de julho Lista de atunos que requereram matrícula.

Ate 29 de julho Ljsta de aiunos admitidos.

Nota: Aconsetha-se a leitura do Despacho normativo n"7-B/7015, de 7 de maio, com as atteraçoes introduzidas peto

Despacho normatjvo n' 1-H/2016 de 14 de abrjL.

Pinhal Novo, 24 de março de 2017

À Diretora

Cont. 600080188 . Tet. 212388610 . FaÌ 212188635
Dìreção aejms.djreccao(4gmail.com. sA pessoal.aejms,ôgnìait.conì


