
 

- O processo de renovação de matrícula está a decorrer, de acordo com as indicações 

fornecidas pelo Diretor de Turma.  

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2017/18 

 
- Ficha de renovação de matrícula/atualização de dados – devidamente preenchida e 

atualizada; 

- Ficha “seguro escolar/saúde” devidamente preenchida; 

- Apresentação do boletim de vacinas (vacina do tétano); 

- Autorização de saída dos alunos (para alunos do Ensino Básico); 

- Apresentação do Cartão do Aluno ao DT (em bom estado de conservação); 

- Documento do ASE – Deve ser solicitado na secretaria da ESR. Este documento será 

entregue pelo aluno, depois de preenchido, na secretaria, juntamente com o comprovativo do 

escalão da segurança social para 2017/2018. 

 - 10 euros (contribuição voluntária para cumprimento de objetivos educativos e 

pedagógicos)- a realizar na reprografia. 

 

 

ATENÇÃO: 

- Todos os alunos do 2º, 3º ciclo e ensino secundário que não possuam o equipamento 

obrigatório para a prática da disciplina de Educação Física - t-shirt e sweat shirt - devem 

adquiri-lo: t-shirt (5€) e sweat-shirt (9€) – (ASE, escalão A – gratuito/escalão B – 

2,5€/4,5€); 

- Código de Conduta e Regulamento Interno (estes documentos encontram-se para 

consulta em http://restelo-es.weebly.com/regulamento-interno.html; 

- Os alunos que pretendam pedir transferência, devem fazê-lo no portal das escolas 

www.portaldasescolas.pt, de 19 de junho a 20 de julho para o ensino básico e de 19 de 

junho a 19 de julho para o ensino secundário, com o recurso à autenticação através de 

CC. (do EE e do aluno).  

  Caso não seja possível, devem dirigir-se à ESR nos dias 3 e 4/07 (9:30 – 13h e 14h – 17h), 

sendo portadores do CC (do aluno e do EE).  

 

Para mais informações deve consultar o Despacho Normativo 1-B/2017 
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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DOS ALUNOS INTERNOS QUE 
FREQUENTARAM NO PRESENTE ANO LETIVO  

5º, 6º, 7º, 8º, 10º e 11º ANOS  
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