
               

                                                                                                             

 
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA para o ano letivo de 2016/2017 

Comunica-se a todos os encarregados de educação, pais, alunos e utentes em geral que a renovação de 

matrícula para o ano letivo de 2016/2017 no Agrupamento de Escolas de Colmeias realizar-se-á sob 

orientação e coordenação dos diretores de turma para os alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 

por funcionários administrativos – Área de Alunos dos Serviços de Administração Escolar. 

Nestes termos, todo o processo obedece aos seguintes procedimentos: 
 

 

ENSINO BÁSICO (3.º Ciclo) 

(Para os alunos que frequentaram o 7º e 8.º em 2015/2016) 

Ficha Individual de Atualização de 

Dados (modelo extraído da aplicação 

informática de Alunos) 

Será remetida aos pais e/ou encarregados de educação pelos 

diretores de turma a fim de serem atualizados, com todo o rigor, 

todos os campos não preenchidos ou incorretamente preenchidos. 

No verso da ficha, o campo das opções deve ser preenchido de 

acordo com o ano a frequentar.  

Os alunos que por motivos devidamente justificados e comprovados 

tenham necessidade de mudar de escola, deverão preencher no 

verso da ficha de atualização de dados, o campo relativo à 

indicação por ordem de preferência do estabelecimento de ensino 

pretendido. A ficha ser datada e assinada. 

Fotocópia do Cartão de Cidadão ou 

Bilhete de Identidade (só para casos 

de renovação do documento no último 

ano) 

Pode ser extraída na Reprografia da escola sede do Agrupamento. 

Boletim de candidatura – 

Transportes Escolares” e/ou 

“Requisição para transporte”  

A fornecer gratuitamente pela Escola. 

(destina-se apenas a todos aqueles que vão ter necessidade de 

transporte) 

Nota: Consultar informação específica (ANEXO 1) 

Número de beneficiário da 

Segurança Social (só no caso do aluno 

não ter Cartão de Cidadão) 

Pode ser extraída fotocópia na Reprografia da escola sede do 

Agrupamento. 

Cartão de utente (só no caso do aluno 

não ter Cartão de Cidadão) 

Pode ser extraída fotocópia na Reprografia da escola sede do 

Agrupamento. 

Número de Contribuinte do aluno (só 

no caso do aluno não ter Cartão de 

Cidadão) 

Pode ser extraída fotocópia na Reprografia da escola sede do 

Agrupamento. 

 

 

 

 

 



               

                                                                                                             

 

Modelo 215 (EME) - Boletim de 

Transferência de Escola 

Destina-se a todos os alunos que por motivos devidamente 

justificados e comprovados tenham necessidade de mudar de 

escola. 

A fornecer gratuitamente nos Serviços de Administração Escolar 

da escola sede do Agrupamento. 

Estes casos devem ser entregues presencialmente pelo respetivo 

encarregado de educação junto dos Serviços de Administração 

Escolar da escola sede do Agrupamento (Assistentes Técnicas 

Maribel Ferreira e Ana Cardoso) até ao dia 9 de junho. 

Os alunos devem entregar toda a documentação aos Diretores de Turma, impreterivelmente, até ao dia 

ao dia 9 de junho de 2016 (turmas do 7º e 8º ano). 

A documentação depois de conferida e acompanhada da lista de alunos (dada pela Área de Alunos) com 

a anotação de que o aluno entregou a renovação, deve ser entregue pelos Diretores de Turma nos 

Serviços de Administração Escolar (Área de Alunos), impreterivelmente, até ao dia 20 de junho de 

2016 (turmas do 5º ano e 6º ano em 2015/2016). 

 

 

 

Colmeias, 25 de maio de 2016 

 

O Diretor 

 

 

 

 

 

(Fernando Elias) 

f3
assinar_elias


		2016-05-30T10:47:31+0100
	Agrupamento de Escolas de Colmeias
	FERNANDO PAULO MATEUS ELIAS
	I am the author of this document




