Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

INSCRIÇÕES/MATRÍCULAS
1º, 2º e 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO (geral)
ano letivo 2019/2020


Alunos que frequentaram os 9º e 11º anos*:
o inscrição provisória
no dia 27/06 (14:00h-17:00h)
o inscrição definitiva
no dia 15/07 (14:00h-17:00h)



Alunos que frequentaram os restantes anos:
no dia 27/06 (14:00h-17:00h)

* Nota: no dia 27/06, os alunos que frequentaram os 9º e 11º anos apenas realizarão
uma inscrição provisória (preenchimento da ficha interna)

O que é necessário no ato de matrícula/renovação de matrícula:
1. Conferir as informações do boletim de matrícula, disponibilizado
pelo DT e assinar (situação apenas aplicável nos casos em que não
haja mudança de ciclo e ou de escola);
2. No caso dos alunos que frequentaram os 6º, 7º e 9º anos, ou ainda
no caso dos alunos que pedem transferência para outros
agrupamentos, realizar obrigatoriamente a matrícula eletrónica no
portal das matrículas, o que poderá ser feito juntamente com o
Diretor de Turma (nota: para efeitos de matrícula eletrónica, é
imprescindível que o EE se faça acompanhar do seu CC e do CC do
aluno ou da senha de finanças).
3. Preencher a “ficha interna” (disponibilizada pelo DT);
4. Preencher, quando aplicável, o pedido de transportes escolares
(disponibilizado pelo DT);
5. Entregar uma fotocópia do cartão do sistema de saúde de que é
portador (ADSE, SAMS, ADM ou outro);
6. Entregar 1 fotografia (apenas no caso dos alunos que solicitem o
passe escolar pela 1ª vez ou em que tenha havido alteração de
dados);
7. Assinar declaração de consentimento prévio do titular dos dados
pessoais (disponibilizado pelo DT).
Nota: propõe-se aos Encarregados de Educação um contributo de 1,5€, para
despesas de comunicação (nota: este contributo é voluntário, não havendo
qualquer penalização).

