2017-2018

DATAS - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA (2º ciclo, 3º ciclo e secundário)
Para os alunos que vão frequentar: 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º anos e profissionais, a renovação
de matrícula é efetuada na última reunião de entrega de avaliações com os Diretores de
Turma, na respetiva escola de frequência. A data desta reunião será marcada pelo respetivo
Diretor de turma.

Para os alunos que vão frequentar: 10º e 12º anos, a renovação de matrícula será efetuada
no dia 14 de julho na Escola Secundária D. Afonso Henriques entre as 09h00 e as 17h30.

DOCUMENTOS - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA (2º ciclo, 3º ciclo e secundário)
•

Cartão de estudante – ficará na posse do aluno; se estiver danificado a sua substituição
terá o custo de 3 euros. O primeiro cartão é gratuito.

•

Passe escolar: (deve ser tratado nos serviços administrativos até 15 de julho para os
alunos não sujeitos a Provas Finais/Exames e até final de Julho para os restantes)
 a) Preenchimento do impresso e pagamento de 6,15 euros (Auto viação
Pacense) 5,00 euros (Transdev) para quem pedir 2ª via;
 b) para a requisição do passe escolar, pela 1ª vez, devem preencher o
impresso e têm de apresentar Bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão, uma
fotografia e comprovativo de morada;
 c) Continuidade do passe escolar – preencher o impresso e o mesmo ficará
nos serviços administrativos. Apresentar uma cópia do comprovativo de
morada.(ex: fatura da Luz ou água)

•

Bilhete de Identidade/cartão de cidadão. (apresentar)

•

1 Fotografia (apenas para os alunos que se vão inscrever nos 5º, 7º e 10º anos)

•

Cartão de contribuinte. (caso não tenham cartão de cidadão)

•

Cartão da segurança social.

•

Cartão de utente. (caso não tenham cartão de cidadão)

•

Boletim individual de saúde atualizado.

•

O valor a pagar do seguro escolar é de 5,57 euros apenas para os alunos com idade
igual ou superior a 18 anos no início do próximo ano letivo (considera-se 1 de
setembro).

