
 

 

 

 

 

 Matrícula obrigatória para as crianças que completem 6 anos de idade até ao dia 15 

de setembro de 2020. 

 Matrícula facultativa para as crianças que completem 6 anos de idade entre o dia 16 

de setembro e 31 de dezembro de 2020, estando  o  seu  ingresso  condicionado  às 
vagas existentes. 

 O período normal de matrícula para o ano escolar de 2020/2021 é fixado entre o dia 4 de 

maio e o dia 30 de junho de 2020.  

 

 
As matrículas poderão ser feitas: 

➢ Através da Internet, na aplicação informática disponível no portal das matrículas 

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt 

 

➢ Na sede do Agrupamento, Escola Mestre Martins Correia – Golegã 
 

 

Os Encarregados de Educação que pretenderem proceder ao processo em questão presencialmente nos 

Serviços Administrativos, atendendo ao período de contingência que atravessamos (COVID-19), devem 

previamente marcar um dia e uma hora, efetuando para o efeito um contacto telefónico com os referidos 

serviços 249 979 040. 

 

 
ESTE ANO TODA A DOCUMENTAÇÃO SERÁ DISPONIBILIZADA E ENTREGUE NO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 

 

• Impressos próprios de matrícula (a fornecer pelos Serviços Administrativos); 

• Apresentação do Cartão de cidadão do aluno; 

• Apresentação do Cartão de cidadão do Encarregado de Educação, do Pai e da Mãe; 

• Comprovativo de morada ou declaração da entidade patronal a confirmar o local de trabalho do 

Encarregado de Educação 

• Últimos dados relativos à composição do agregado familiar, validados pela Autoridade Tributária 

(caso tenha) 

• Declaração médica (original caso tenha); 

• 2 fotografias (tipo passe, com identificação no verso); 

• IBAN impresso do Encarregado de Educação (para efeitos de Seguro Escolar). 
 

• Impressos próprios do Município (disponíveis no site oficial da Câmara Municipal de Golegã – 
www.cm-golega.pt ); 

• Apresentação do Cartão de cidadão do aluno; 

• Apresentação do Cartão de cidadão do Encarregado de Educação, do Pai e da Mãe; 

• Fotocópia da declaração de Abono da Segurança Social atualizada. 
 

NOTA: Só serão aceites processos de matrícula com todos os documentos necessários. 

Documentos referentes ao Serviço de Administração Escolar 

Escola Mestre Martins Correia - Golegã 

Documentos de Educação referentes ao Município 

Refeições Escolares / Atividades de Animação e Apoio à Família / Componente de Apoio à Família 

 

MATRÍCULA NO 1º CICLO – 1.º ANO 

Ano letivo 2020/2021 


