
 

 

 

Inscrição para o 7º ano em 2016/2017 
 

Informa-se os Senhores Encarregados de Educação que, a partir do dia 20 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 encarregados de educação 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; 

 Assinalar a língua estrangeira II pretendida: 
Escola Professor Noronha Feio- Francês;  
Escola Secundária Professor José Augusto Lucas – Francês ou Espanhol 

 Assinalar a Oferta Escola:  
Escola Professor Noronha Feio- Artes;  
Escola Secundária Professor José Augusto Lucas – Educação Tecnológica 

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 Básica Professor Noronha Feio, devendo neste caso 
colocá-la na primeira preferência. 

 Entregar comprovativo de morada do Encarregado de Educação; 

 Entregar comprovativo da morada onde o encarregado de educação exerce a sua actividade 
profissional; 

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

 Colar fotocópia do BI/Cartão Cidadão do aluno e do Encarregado de Educação (para verificação de 
assinatura), no impresso próprio; 

 Apresentar o Boletim de Saúde actualizado; 

 Entregar Termo de responsabilidade (Autorizações de saída); 

 Indicar se tem irmão a frequentar a Escola Professor Noronha Feio; 

 Indicar se tem irmão a frequentar a Escola Secundária Professor José Augusto Lucas; 
 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.  
Todos os alunos deverão devolver a chave do cacifo devidamente identificada, na reprografia, até dia 
3/06/2016. 
 

O Diretor 
 

_____________________________ 
(Carlos Guerreiro) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Assunto: Informação sobre Inscrições/Matrículas 2015/2016 

Ano ………º Turma ………_Nº _.....___ Nome do Aluno ……………………………………………………………………………………….. 

Tomei Conhecimento: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Assinatura do Encarregado de Educação 


