INFORMAÇÃO Nº 051
Assunto: Renovação de matrículas do 9º ano / Inscrição para o 10º ano - 2017/2018
Destinatários: Alunos e Pais/Encarregados de Educação; Diretores de Turma (9ºano)
1. A renovação de matrículas para o 9º ano e inscrição para o 10 º ano, terá lugar no
próximo dia 17 de julho - 2ª feira, de acordo com o calendário seguinte:
HORÁRIO

SALAS

TURMAS

B1

9º A

B2

9º B

9h:30 – 12h:00 / 14h:00 – 16h30

2. No dia das matrículas os Pais/Encarregados de Educação devem adquirir na papelaria da
escola a seguinte documentação que deverá ser preenchida no ato de matrícula:
- Boletim de Inscrição + Ficha anexa ao Boletim
- Impresso de candidatura à atribuição da bolsa de mérito

[Caso o(a) aluno(a) reúna as condições previstas no Despacho nº8452-A/2015 de 31 de
julho:
- agregados familiares integrados no 1º e 2º escalão do abono de família;
- aprovação em todas as disciplinas e classificação igual ou superior a 4 valores].

3. No dia das matrículas os Pais/Encarregados de Educação deverão trazer a seguinte
documentação (só para os alunos que vão frequentar o 10º ano):
 Cartão de cidadão do aluno e do Encarregado de Educação;
ou
- Bilhete de Identidade (só no caso do aluno não ter Cartão de Cidadão);
- Cópia do nº de beneficiário da Segurança Social (só no caso

do aluno não ter Cartão de

Cidadão)

- Cópia do cartão de utente (só no caso do aluno não ter Cartão de Cidadão)
- Cópia do nº de contribuinte (só no caso do aluno não ter Cartão de Cidadão)
 Boletim Individual de Saúde com vacinas atualizadas
 2 Fotografias coloridas (tipo passe).
4. A renovação das matrículas dos alunos que ficaram retidos no 9º ano efetua-se nos
Serviços de Administração Escolar, nesse mesmo dia.
5. Mais se informa que que neste mesmo dia, horário e sala, ocorrerá também o
atendimento individual aos Pais/Encarregados de Educação para entrega da ficha de
registo da avaliação final do 3º Período do respetivo educando/a e abordagem de
eventuais outros assuntos.
Colmeias, 12 de junho de 2017
O Diretor

