
 

 

 

 

Inscrições para o 6º, 8º e 9º ano em 2016/2017 
 

Informa-se os Senhores Encarregados de Educação que, a partir do dia 19 de maio, estão disponíveis 
na Papelaria, os impressos para a renovação de matrícula para o ano letivo 2016/2017 mediante o 
pagamento de 8 euros correspondentes a documentos de apoio, divulgação de informação e 
contactos com E.E. 
(Os alunos subsidiados com Escalão A estão isentos do pagamento de 8€ e os do Escalão B pagam 4€) 

 
Os alunos inscrevem-se com o Diretor de Turma no período de 23 de maio a 3 de junho (de preferência 
na aula de Educação para a Cidadania). 

 
 Os alunos que pretendam continuar a frequentar esta Escola em 2016/2017 devem: 

 Verificar os elementos constantes do Boletim de Matrícula. 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.); 

 Preencher a Ficha de Saúde, colando cópia dos cartões nele referidos; 

 Colar fotocópia do BI/Cartão Cidadão do aluno, no impresso próprio; 

 Colar fotocópia do BI/Cartão Cidadão do Encarregado de Educação, no mesmo impresso 

(para verificação de assinatura); 

 Apresentar o Boletim de Saúde actualizado; 

 Entregar 1 fotografia atualizada (só para os alunos que transitam para o 6º ano). 

O impresso tem de ser assinado pelo Encarregado de Educação. 
O aluno receberá um comprovativo da inscrição, dado pelo Diretor de Turma. 

 
 Os alunos que pretendem ser transferidos da Escola devem mencionar esse facto e adquirir na 

Papelaria um Boletim de Transferência de Escola, que deve ser preenchido e assinado pelo 
Encarregado de Educação e entregues ao Diretor de Turma. 

 
Todos os alunos deverão devolver a chave do cacifo devidamente identificada, na reprografia 

(EB2,3PNF)/no PBX (ESPJAL), até dia 3/06/2016. 

 
 
Linda-a-Velha, 18 de maio de 2016 

O Diretor 
 

_____________________________ 
(Carlos Guerreiro) 

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

Tomei Conhecimento 

Assinatura do Encarregado de Educação 

_____________________________________________________________________________________ 


