RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
Ano letivo 2016-2017

1. Documentos a apresentar pelos alunos:


Jogo de impressos a levantar na Reprografia pelos coordenadores de estabelecimento/ diretores de
turma;



B.I./ Cartão de Cidadão/ Passaporte/ Autorização de Residência do Aluno e do Encarregado de
Educação. No caso de inexistência de Cartão de Cidadão (do Aluno e/ou do Encarregado de Educação) é
necessário entregar fotocópias do Cartão de Utente, do Cartão de Contribuinte e do documento da
Segurança Social com o n.º de beneficiário.



Boletim Individual de Saúde com a vacina do Tétano em dia (não trazer fotocópia do boletim);



1 Fotografia atualizada  para o 5º, 7º, 10º, 1º ano dos Cursos Profissionais e 1º ano dos Cursos de
Educação e Formação (CEF) e dos Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA);



Se houver alteração de encarregado de educação tem de ser entregue o formulário Declaração de
Delegação de Competências de Encarregado de Educação devidamente preenchido e com as respetivas
assinaturas.

2. Pagamentos a efetuar:
2.1.

Para todos os alunos:
Cartão de Aluno: 4€ (caso haja necessidade de o requerer)

2.2.

Para os alunos fora da escolaridade obrigatória:


Seguro Escolar: 5.30€;



Atividades paraescolares: 0.15€;



0.49€ por disciplina.

Nota: Os alunos, que se encontram na escolaridade obrigatória, ou seja, todos aqueles que a
01/09/2016 não tenham completado 18 anos, só pagam o valor correspondente ao cartão,
quando for caso disso.

3. Transferências:

PORTAL DAS ESCOLAS: https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/07_matriculasnet/289
O registo de matrículas para a educação pré-escolar e 1º ano decorre de 15 de abril a 24 de junho. O registo de
renovação de matrícula com transferência de escola efetuado diretamente neste portal decorre de 16 de junho a
15 de julho para o ensino básico e de 21 de junho a 18 de julho para o ensino secundário.
Após estas datas este processo deverá ser tratado presencialmente na escola pretendida.

