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MATRÍCULAS E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS  
ANO LETIVO 2014/15 

 

1. A matrícula (10º ano) obedece à oferta educativa do agrupamento e ao preenchimento de uma ficha de matrícula. 

2. A renovação de matrícula será automática havendo unicamente necessidade de colher a assinatura dos 

encarregados de educação, depois de se verificar a correção da informação contida no boletim. 

3. Os documentos e quantias monetárias indicadas serão apresentados ou entregues nas situações seguintes: 
 

Documentos necessários Situações 

1 fotografia atualizada Alunos de todos os anos (obrigatória para 

os alunos que mudam de ciclo) 

Fotocópia do BI/Cartão de Cidadão do encarregado de 

educação       

Alunos de todos os anos de escolaridade, 

caso não tenham já entregue ou estiver 

caducado 

Fotocópia do Cartão de Cidadão do aluno + cartão do 

utente da Unidade de Saúde (cartão azul) 

ou 

Fotocópia BI do aluno + NIF + NISS + cartão do utente 

da Unidade de Saúde (cartão azul) 

Alunos de todos os anos de escolaridade, 

caso não tenham já entregue ou estiver 

caducado 

Fotocópia do NIB do aluno Se o aluno for dos Cursos profissionais 

Declaração do posicionamento de escalão do Abono de 

Família 

Alunos candidatos a Auxílios Económicos/ 

Subsídios de estudo, caso ainda não o 

tenham entregue nos Serviços de Acção 

Social 

Preenchimento da declaração de autorização de saída 

da escola, de publicação de imagens e  de aceitação do 

Regulamento Interno 

Alunos dos 2º, 3º ciclos e ensino secundário 

Apresentação do boletim de saúde Alunos de todos os anos de escolaridade. 
 

Quantias monetárias Situações 

Pagamento do seguro escolar obrigatório (4,85 euros) Alunos fora da escolaridade obrigatória 

 

Pagamento de propinas/disciplina (0,45 euros x nº de 

disciplinas) 

Alunos fora da escolaridade obrigatória  

 

4. O processo de matrículas é orientado pelo diretor de turma nos locais e datas determinados.  

5. No caso dos alunos que, em resultado dos exames nacionais da 2ª fase, não obtenham aprovação no 12º ano, 

efetuarão a renovação de matrícula diretamente nos serviços administrativos. 

6. Os serviços de receção serão os seguintes: 

 

Anos de escolaridade frequentados 
em 2013/14 

Data Local 

6º anos a frequentar a EBFA 16 de junho Escola Básica Dr. Fortunato de Almeida (das 9:30 às 12:30) 

5º, 7º e 8º anos a frequentar a EBFA 30 de junho Escola Básica Dr. Fortunato de Almeida (das 14:00 às 17:00) 

7º e 8º e 10º anos a frequentar a ESN 30 de junho Escola Secundária (das 14:00 às 17:00) 

11º anos 11 de julho Escola Secundária (das 14:00 às 17:00) 

9º a frequentar a EBFA e a ESN 14 de julho Escola Secundária (das 14:00 às 17:00) 

 

 

Agrupamento de Escolas de Nelas, 11 de junho de 2014 

 


