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Aviso 

 
Matrículas na Educação Pré-Escolar – Ano Letivo de 2017/2018 
 
De acordo com o Despacho normativo nº 1-B/2017, as matrículas para os Jardins de 

Infância do Agrupamento de Escolas Golegã, Azinhaga e Pombalinho irão decorrer até 

ao dia 15 de junho. 

O pedido de matrícula é efetuado nos Serviços Administrativos da Escola Sede (EB 

2,3/S Mestre Martins Correia – Golegã), todos os dias úteis, das 9,30h às 12,30h e das 

14,30h às 16,30h. 

 

1- Prioridades de Entrada 

 

 Crianças que frequentaram no ano letivo anterior o estabelecimento de 

educação em que se pretendem matricular (renovação). 

 Crianças que completem os 3 anos de idade até 15 de setembro; 

 Crianças com necessidades educativas especiais de carácter permanente, 

de acordo com o  artº 19º do Dec.Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro; 

 Crianças filhas de pais estudantes menores, nos termos previstos no artº 4º 

da Lei nº 9/2001, de 20 de agosto; 

 Crianças que completem os 3 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de 

dezembro; 

 

 

Cumulativamente, e como forma de desempate em situação de 

igualdade, devem ser observadas as seguintes prioridades: 

 

 Crianças com irmãos a frequentar o estabelecimento de educação 

pretendido. 

 Crianças cujos pais ou encarregados de educação residam, 

comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação 

pretendido, ordenadas nos termos previstos na alínea b) do artº 24º do 

Dec.Lei nº 542/79, de 31 de dezembro; 
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 Crianças cujos pais ou encarregados de educação residam ou desenvolvam 

a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de influência do 

estabelecimento de educação pretendido, ordenadas nos termos previstos 

na alínea b) do artº 24º do Dec.Lei nº 542/79, de 31 de dezembro; 

 

 

2 -  Lista Definitiva 

 

 A lista provisória será afixada nos Jardins de Infância pertencentes a este 

Agrupamento até 5 de julho de 2017.  

 

3 – Documentos necessários 

 

 Boletim de matrícula (adquirir na escola sede); 

 Fotocópia do Cartão de Cidadão do aluno e do encarregado de 

educação;   

 Fotocópia da declaração do Abono de Família; 

 1 foto tipo passe; 

 Declaração Médica/Boletim de vacinas/Cartão de beneficiário do 

sistema de saúde; 

 

 
 
Golegã, 17 de abril de 2017 

 
 

A Diretora, 
 
 

 
Mª Lurdes Jeitoeira Pires Marques 
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