
 
 

MEMORANDO – MATRÍCULAS 

                                                                              Ensino Profissional 2017-2018 

Alunos já a frequentar a escola -  1º e 2º anos 
Exmo(a). Sr(a).  
Encarregado de Educação 
 
Informa-se V. Exa. que a renovação da matrícula do seu educando para o próximo ano letivo será efetuada 
pelo diretor de turma, de acordo com o calendário anexo, afixado no átrio da escola e publicado na página 
eletrónica deste estabelecimento de ensino. 
 
Para o efeito, encontram-se no pátio dos amendoins (alunos com menos de 18 anos) ou na secretaria da 
Escola (alunos com mais de 18 anos) os documentos necessários, que terão de levantar/adquirir, de acordo 
com o calendário também em anexo, contra apresentação do cartão escolar do aluno. 
Se o cartão de estudante se encontrar danificado, tem de ser solicitado de imediato uma segunda via do 
mesmo, afim do novo ser entregue no ato de confirmação da matricula pelo diretor de turma. 
 
Alguns campos destes documentos encontram-se previamente preenchidos, tendo o Encarregado de Educação 
de verificar a informação aí constante, atualizando–a e preenchendo os dados em falta assim como, assinar 
no local para o efeito como confirmação. 
 
Relativamente aos alunos que pretendam transferência para outro estabelecimento de ensino, o pedido deve 
ser feito, nos serviços, depois de definida a sua situação escolar, no prazo de três dias após a afixação das 
pautas de avaliação do 3º período. O pedido tem de ser entregue nos serviços administrativos da Escola, 
mediante impresso próprio para o efeito (adquirido na papelaria).  
Lembra-se que as transferências a meio de um ciclo terão de ser devidamente fundamentadas e carecem da 
existência de vaga na outra escola. Excetuam-se as transferências por mudança de residência ou inexistência 
de opção. 
 

DOCUMENTOS A APRESENTAR OBRIGATORIAMENTE:  
 

 Cartão de Cidadão/Autorização de Residência; 
 Cartão de Contribuinte (se não tiver cartão de cidadão); 
 Documento onde consta o NISS (número interno da segurança social) se não tiver CC; 
 Fotocópia do Cartão de Eleitor (maiores de 18 anos); 
 1 Fotografia a cores atualizada; 
 Fotocópia do Cartão de Utente (facultativo) ou subsistema de saúde colada no boletim do seguro 

escolar; 
 Boletim Individual de Saúde atualizado; 
 Cartão de Estudante. 

 
O aluno deve entregar, ao diretor de turma, os documentos anteriores, juntamente com os impressos que lhe 
foram entregues na secretaria, devidamente preenchidos. 
 
PAGAMENTOS A EFETUAR: 

No ato de levantamento dos impressos na secretaria, será efetuado o pagamento do seguro escolar e de uma 
propina por disciplina, pelos alunos fora da escolaridade obrigatória. 
Solicita-se ainda, um contributo voluntário, para funcionamento da Escola, que constará das despesas 
efetuadas pelo seu educando na declaração para efeitos de IRS e que fará parte da base de dados do e-fatura. 
 
Poderá também inscrever-se como sócio da Associação de Pais e Encarregados de Educação desta Escola, 
que terá uma banca disponível para o efeito. 
 
A tabela de emolumentos encontra-se afixada no átrio principal da escola. 
 
Com os melhores cumprimentos 

Cacém, 14 de julho de 2017                                                                              A Diretora 
                                                                                           

                                                                                          Lina Alves 

 



 
 

  
  

Levantamento/aquisição de impressos 

 

 

Dia 19 de julho das 14:00 às 16:00 

 

 

 

 

 

 
Entrega de impressos junto do Diretor de turma 

 

Turma Dia Hora Sala 

1ºC 

20-jul 17h00 

3.1 

1ºGI 3.2 

1ºMA 3.3 

1ºS 3.4 

1ºT1 3.5 

1ºT2 3.6 

1ºVI 3.7 

2ºC 

20-jul 16h00 

OE1 

2ºMA OE3 

2ºS A01 

2ºT1 OM1 

2ºT2 OM2 

2ºVI OM3 
 


