Agrupamento de Escolas do Restelo 171175

MATRÍCULA ALUNOS EXTERNOS PARA O ANO LETIVO
2014/15
- Os impressos de matrícula devem ser adquiridos na reprografia;
- O Encarregado de Educação deve preencher e assinar os impressos e anexar toda a
documentação pedida.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA 2014/15
- Ficha de identificação do aluno – devidamente preenchida;
- 2 fotos recentes do aluno;
- Fotocópia do cartão de cidadão;
- Fotocópia do NIF (caso não tenha Cartão de Cidadão);
- Fotocópia do cartão de utente/Cartão de cidadão (frente e verso) colada no impresso do
seguro escolar;
- Apresentação do boletim de vacinas atualizado (vacina do tétano);
- Boletim de Renovação de Matrícula devidamente preenchido (modelo 1029 para o Ensino
Básico e Anexo 1051 para o Ensino Secundário);
- Autorização de saída dos alunos (para alunos do Ensino Básico);
- Ficha de inscrição na Associação de Pais (ficha+valor pedido entregues num envelope
fechado e identificado) – facultativo;
- Declaração de aceitação do Regulamento Interno/Código de Conduta;
- Documentos do ASE (posteriormente será necessário, entregar a documentação exigida
legalmente na secretaria da escola);
- Comprovativo fornecido pela reprografia do pagamento de 5 euros
(Impressos/papel/mica);

ATENÇÃO
- Todos os alunos devem adquirir o cartão da escola na reprografia (5 €);
- O equipamento para a prática da disciplina de Educação Física - t-shirt (8€) e sweatshirt (10€) - é de uso obrigatório
- É OBRIGATÓRIO A ENTREGA DO COMPROVATIVO DE MORADA EM SIMULTÂNEO COM O
PROCESSO DO ALUNO

NÃO
Agrupamento de Escolas do Restelo 171175

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DOS ALUNOS INTERNOS (ESR)
QUE FREQUENTARAM NO PRESENTE ANO LETIVO O 9º, 11º e
12ºANOS
- Os impressos de matrícula devem ser adquiridos na reprografia;
- O Encarregado de Educação deve preencher e assinar os impressos e anexar toda a
documentação pedida.

SERÃO ACEITES PROCESSOS INCOMPLETOS

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
2014/15
- Ficha de identificação do aluno – devidamente atualizada;
- 1 foto recente do aluno (apenas para alunos que não tenham entregue foto no corrente
ano letivo);
- Fotocópia do cartão de cidadão;
- Fotocópia do NIF (caso não tenha Cartão de Cidadão)
- Fotocópia do cartão de utente/Cartão de cidadão (frente e verso) colada no impresso do
seguro escolar;
- Apresentação do boletim de vacinas atualizado (vacina do tétano);
- Boletim de Renovação de Matrícula devidamente preenchido (modelo 1029 para o Ensino
Básico e A nexo 1051 para o Ensino Secundário);
- Autorização de saída dos alunos (para alunos do Ensino Básico);
- Ficha de inscrição na Associação de Pais (numerário+ ficha de inscrição em envelope
fechado e identificado) – facultativo;
- Declaração de aceitação do Regulamento Interno/Código de Conduta;
- Documentos do ASE (posteriormente será necessário, entregar a documentação exigida
legalmente na secretaria da escola);
- 5 euros (Impressos/papel/envelope);
ATENÇÃO:
- O cartão da escola deve manter-se na posse do aluno, uma vez que será válido no
próximo ano letivo. No caso de ser necessário adquirir um novo cartão o custo é de 5
euros;

- Todos os alunos do 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 antes do início das aulas.
- O Regulamento Interno (que se encontra atualmente em fase de elaboração) será
distribuído aos EE no início do ano letivo e colocado na página da escola.

NÃO SERÃO ACEITES PROCESSOS INCOMPLETOS

