Entrega das avaliações aos encarregados de educação e renovação de matrículas
nos Ensinos Básico e Secundário – Novo calendário
Ano Letivo 2018/2019
Despacho Normativo n.º 6/2018, de 12 de abril.
Informam-se todos os Pais / Encarregados de Educação de que a entrega das avaliações e a
renovação de matrícula no Ensino Básico e no Ensino Secundário irão decorrer nas seguintes datas:




9ºC – 13 de julho a partir das 17h00m;

9ºA, 9ºB, 11ºA, 11ºB e 12ºA – 16 de julho, entre as 9:00 e as 12:00 horas;

5ºA, 5ºB, 5ºC,6ºA,6ºB,6ºC, 7ºA, 7ºB, 7ºC, 8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD, 10ºA,10ºB,11ºC,11ºD e 12ºB – 18 de
julho, a partir das 9 horas.

Para a renovação de matrícula em início de ciclo (7º e 10º anos) devem os encarregados de educação fazer-se
acompanhar dos seguintes documentos:
- Fotografia tipo passe do(a) aluno(a) em suporte digital, se possível;
- Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação;
- Cartão de Cidadão do aluno;
- Comprovativo do local de residência do Encarregado de Educação; (no caso de transferência)
- Comprovativo da composição do agregado familiar validado pela Autoridade Tributária – caso o encarregado de
educação seja o pai ou mãe não é necessário apresentar este documento;
- Comprovativo das vacinas em dia; (do 4º para o 5º ano)
- Fotocópia do cartão do Subsistema de Saúde (se houver).
- Declaração de consentimento prévio do titular dos dados pessoais.

Nos restantes anos de escolaridade do ensino básico a matrícula é automática, bastando fazer as
respetivas atualizações de dados, caso haja necessidade.
No ato de matrícula no 10º ano, o encarregado de educação ou o aluno, quando maior, indica,
por ordem de preferência, cinco estabelecimentos de educação ou de ensino, sempre que possível, cuja
escolha de frequência é a pretendida, assim como o curso ou cursos pretendidos.
No ensino secundário a renovação de matrícula é feita presencialmente na escola sede no dia
agendado para o efeito.
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