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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2015/2016 

Ensino Básico 

 

INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 
 

 Os impressos de renovação de matrícula permitem a atualização de dados e serão entregues pelos professores 

titulares de turma/diretores de turma aos alunos. Estes deverão ser devolvidos ao professor titular de turma ou ao 

diretor de turma até à última semana de aulas.  

 

  Os Encarregados de Educação deverão: 

 . Proceder à atualização de dados, se necessário;  

 . Assinalar se pretendem Educação Moral e Religiosa e qual; 

 . Assinar o impresso; 

 . Anexar documentos em falta e/ou desatualizados; 

 . Anexar 1 foto tipo passe (alunos que ingressem pela 1ª vez no 5º ano) 

 

 OPÇÕES: 

 Do 6º ano para o 7º ano: deve ser escolhido o par Língua Estrangeira II/ Formação Artística por ordem de preferência: 

  ◊ Francês/Educação Tecnológica  ♦ Espanhol/Educação Musical 

  ◊ Francês/Educação Musical   ♦ Espanhol/Artes Plásticas 

  ◊ Francês/Artes Plásticas 

  

 

NOTA: Caso a situação escolar do aluno não esteja claramente definida ou em caso de transferência de escola, o 

Encarregado de Educação, ou o aluno quando maior, terá até ao 3º dia útil subsequente à definição da situação 

escolar do seu educando para regularizar a renovação de matrícula junto dos serviços administrativos. 

 

 
 Condeixa-a-Nova, 27 de maio de 2015 
 
 
 
                 A Diretora 
 
              ____________________________ 
                  Drª Anabela Rodrigues Lemos 
 
 
 
 

Atenção: Em caso de transferência de 

escola deverão anexar ao impresso:  

- 2 fotos,  

- fotocópia do cartão de cidadão; 

- declaração de vacinas. 
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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2015/2016 

Ensino Secundário 
 

INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

 Os impressos de renovação de matrícula que permitem a atualização de dados serão entregues pelos diretores 

de turma aos alunos. Estes deverão ser devolvidos ao diretor de turma. até à última semana de aulas. 

 Não esquecer de: 

  . Proceder à atualização de dados, se necessário; 

 . Assinalar se pretende a Educação Moral e Religiosa e qual; 

 . Assinar o impresso; 

 . Anexar documentos em falta e/ou desatualizados (ver etiqueta); 

 . Efetuar o pagamento da matrícula (alunos maiores de 18 anos). 

 OPÇÕES: 

Do 9º ano para o 10º ano: Escolher a língua estrangeira (Inglês, Francês ou Espanhol) e o curso científico-humanístico 

ou profissional pretendido. Caso pretendam um curso profissional deverão solicitar outro impresso na papelaria da 

escola. 

  → Ciências e Tecnologias 

  → Línguas e Humanidades 

  → Cursos profissionais : - Técnico de Apoio Psicossocial 

       - Técnico de Gestão e Programação Sistemas Informáticos  

Do 11º ano para o 12º ano: escolher duas disciplinas anuais sendo uma delas obrigatoriamente do conjunto a) 

  . Curso de Ciências e Tecnologias:              

  ◊ Biologia   ◊ Economia C                         

     a) ◊ Física       ◊ Psicologia B 

  ◊ Química   ◊ Aplicações Informáticas B      

 . Curso de Línguas e Humanidades: 

  ◊ Geografia C                                ◊ Economia C 

  ◊ Psicologia B               ◊ Aplicações Informáticas B 

NOTA: Caso a situação escolar do aluno não esteja claramente definida ou em caso de transferência de escola, o 

Encarregado de Educação, ou o aluno quando maior, terá até ao 3º dia útil subsequente à definição da sua situação 

escolar para regularizar a sua renovação de matrícula junto dos serviços administrativos. 

 Condeixa-a-Nova, 27 de maio de 2015 
                 A Diretora 
 
 
              ____________________________     
                 Drª Anabela Rodrigues Lemos 

   a) 

   b) 

   b) 

Atenção: Em caso de transferência 

de escola deverão anexar ao 

impresso:  

- 2 fotos,  

- fotocópia do cartão de cidadão; 

- declaração de vacinas. 


