Matrícula / Renovação
2018 / 2019
12.º ANO
11.º Ano (17-18)

Dia 13 julho
Das 9:30 às 12:30 h

Documentos necessários:
 Impresso de renovação de matrícula com atualização de
dados preenchido na totalidade e com rigor (a levantar na loja
escolar, na tarde do dia anterior, dia 12.07.2018), para ser
assinado pelo encarregado de educação).
 Impresso de cedência de imagem+ autorização de saída de
escola+ ficha de saúde escolar+ consentimento de dados
(levantar na loja escolar)
 Boletim de vacinas atualizado – Tétano+VASPR
 cartão de cidadão do aluno e do EE (para verificação de
dados), cartão de utente ou cartão de outro subsistema de
saúde ou cartão do seguro de saúde.
 Documento que apresente o NISS - Número de identificação da
segurança social (se não tiver cartão do cidadão)
 Cartão da escola. Se pretender novo cartão, apresentar 1
fotografia
 Em caso de transferência de escola, deve preencher o
impresso a levantar na loja escolar.
 Alunos dos cursos profissionais, devem entregar declaração
da Segurança Social, relativa ao abono de família.
 Em caso de Mudança de curso, deve ser entregue um
requerimento a levantar na loja escolar, fundamentando o
pedido.
 Em caso de repetição voluntária, deve ser entregue, nos
Serviços de Administração Escolar, um requerimento dirigido

à diretora da escola, fundamentando a pretensão (modelo
próprio na loja escolar).

Pagamento: (alunos com idade igual ou superior a18 anos).

 Seguro, Atividades e Comunicações ...................... 15,80 €
(alunos subsidiados 10,00 €)
 Cartão da escola (para alunos que pretendam novo
cartão)…….. ............................................................ 5,00 €
 Propinas 0,45 € por disciplina/ano

Ensino Secundário – 12.ºANO
Dia 13 julho – Das 09:30 às 12:30 h
Alunos que frequentaram o 11.º ano

Turma
11.º A
11.º B
11.º C
11.º D
11.º E
11.º F
11.º G
11.º H
11.º I
11.ºJ

Sala
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
INF.1

