
 

 

 

   Inscrições para o 10º ano em 2016/2017 
 
Informa-se os encarregados de educação que, a partir do dia 20 de maio, o diretor de turma 
distribuirá os impressos para a inscrição no ano letivo 2016/2017, e recolhê-los-á até 31 de maio. 
 Os encarregados de educação devem: 

 Verificar os elementos constantes do Boletim de Matrícula, fazendo as retificações no 
próprio impresso. Fazer as retificações no impresso de atualização de dados e 
preencher as habilitações e situação de emprego; 

 Se houver alteração da morada, deverá ser apresentado um comprovativo (fotocópia 
da fatura da água ou da eletricidade, etc.); 

 Apresentar o Boletim de Saúde actualizado; 

 Entregar fotocópia do documento de identificação. 
 

NOTA MUITO IMPORTANTE: O campo “Se Pretender mudar de Escola….” tem de ser preenchido por 
todos os encarregados de educação,  indicando cinco escolas por ordem de preferência, 
independentemente de pretenderem que os seus educandos permaneçam na Escola Secundária 
Professor José Augusto Lucas, devendo neste caso colocá-la na primeira preferência. 

 

 Preencher, a informação relativa à existência de irmão a frequentar as escolas 
pretendidas; 

 Identificar os cursos pretendidos, por ordem de preferência; 

 Preencher, por ordem de preferência, 3 disciplinas de opção da formação específica, 
conforme folha anexa; 

 No campo “Outros dados” deve declarar se a 1ª prioridade é a escola ou o curso. 
 O impresso tem de ser assinado pelo Encarregado de Educação. 
O aluno que pretende ser transferido para fora do Concelho de Oeiras deve mencionar esse facto e 
adquirir na Papelaria um Boletim de Transferência de Escola, que deve ser preenchido e assinado pelo 
Encarregado de Educação e entregue ao director de turma. 
 O aluno receberá um comprovativo da inscrição, dado pelo Diretor de Turma. 
 Após a afixação das pautas de exame (12 de julho), os alunos que forem: 

 não aprovados, devem atualizar a sua inscrição conforme informação a afixar junto às pautas de 
exame. 

 aprovados, devem aguardar a publicitação das colocações e comunicação da escola para 
procederem à matrícula. 

 Todos os alunos deverão devolver a chave do cacifo devidamente identificada, no PBX 

(ESPJAL), até dia 3/06/2016. 

 
Linda-a-Velha, 19 de maio de 2016 

O Diretor 
 

_____________________________ 
(Carlos Guerreiro) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Assunto: Circular sobre Inscrições/Matrículas 2016/2017 
Ano 9º  Turma ____ Nº ____ Nome do Aluno  

Tomei Conhecimento 

Assinatura do Encarregado de Educação 

_____________________________________________________________________________________

Em anexo informação sobre subsídios da Ação Social Escolar e Transportes Escolares 


