
 

RENOVAÇÃO DE 
Alunos que estive

Os alunos deverão adquirir o respetivo impresso na papelaria da Escola e entregar ao Diretor de Turma, 
no dia e sala de acordo com o calendário afixado.

Expirado o prazo do dia da matrícul
seguintes condições: 

a) Nos oito dias úteis imediatamente seguintes mediante o pagamento de propina suplementar de 

b)  Terminado o período fixado na alínea anterior, mediante

pagamento de € 10. 

Documentos a apresentar no ato da renovação  de matrícula: 

•  Fotocópia de documento de identificação do 

Identidade/Autorização de Residência);

• Fotocópia de documento de identificação do 

Bilhete de Identidade/Autorização de Residência);

•  Fotocópia de Boletim Individual de Saúde (Vacin

•  Fotocópia do Cartão de Contribuinte (no caso do documento de identificação não ser o Cartão do 

Cidadão); 

• No caso do encarregado de educação não ser um dos pais do menor, é obrigatória a entrega de 

documento comprovativo da respetiva qualid

do despacho normativo n.º 7

 Podem ser exigidos outros documentos sempre que 

Importante: Atestados Médicos comprovativos de doença crónica ou def
comprovativo da prática de desporto de Alto
 
O Impresso de Matrícula deve ser assinado e datado pelo Encarregado de Educação.
Caso o aluno não pretenda continuar a frequentar esta Escola, 
opções de Escola. 
 
Escola Secundária Infanta D. Maria em 27 de maio de 2015.

 ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA PARA O ANO LETIVO 2015/16
Alunos que estiveram matriculados, em 2014/2015

Os alunos deverão adquirir o respetivo impresso na papelaria da Escola e entregar ao Diretor de Turma, 
acordo com o calendário afixado. 

Expirado o prazo do dia da matrícula, podem ser aceitas matrículas, em condições excepcionais nas 

Nos oito dias úteis imediatamente seguintes mediante o pagamento de propina suplementar de 

Terminado o período fixado na alínea anterior, mediante existência de vaga nas turmas e 

Documentos a apresentar no ato da renovação  de matrícula:  

Fotocópia de documento de identificação do aluno (Cartão de Cidadão/ Bilhete de 

Identidade/Autorização de Residência); 

Fotocópia de documento de identificação do Encarregado de Educação

Bilhete de Identidade/Autorização de Residência); 

Fotocópia de Boletim Individual de Saúde (Vacinas) atualizado; 

Fotocópia do Cartão de Contribuinte (no caso do documento de identificação não ser o Cartão do 

No caso do encarregado de educação não ser um dos pais do menor, é obrigatória a entrega de 

documento comprovativo da respetiva qualidade/da delegação de poderes (de acordo com o art.º 2º 

do despacho normativo n.º 7-B/2015, de 7 de maio). 

Podem ser exigidos outros documentos sempre que se suscitem dúvidas aos serviços.

Atestados Médicos comprovativos de doença crónica ou deficiência de que o aluno seja portador, documento 
o da prática de desporto de Alto Rendimento ou outro, deverão ser entregues no ato da matrícula.

O Impresso de Matrícula deve ser assinado e datado pelo Encarregado de Educação. 
nuar a frequentar esta Escola, deve obrigatoriamente assinalar por ordem de prioridade as 

Escola Secundária Infanta D. Maria em 27 de maio de 2015. 

A Chefe dos Serviços de Administração Escolar, 

Maria de Lurdes de Matos Silva Carvalho 

 
ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA 

LETIVO 2015/16  
ram matriculados, em 2014/2015  

Os alunos deverão adquirir o respetivo impresso na papelaria da Escola e entregar ao Diretor de Turma, 

, em condições excepcionais nas 

Nos oito dias úteis imediatamente seguintes mediante o pagamento de propina suplementar de € 5; 

ia de vaga nas turmas e o 

(Cartão de Cidadão/ Bilhete de 

Encarregado de Educação (Cartão de Cidadão/ 

Fotocópia do Cartão de Contribuinte (no caso do documento de identificação não ser o Cartão do 

No caso do encarregado de educação não ser um dos pais do menor, é obrigatória a entrega de 

ade/da delegação de poderes (de acordo com o art.º 2º 

se suscitem dúvidas aos serviços. 

iciência de que o aluno seja portador, documento 
, deverão ser entregues no ato da matrícula. 

assinalar por ordem de prioridade as 


