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ANO LETIVO 2015/2016 

Cursos Cientifico – Humanísticos  

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA 
(11º e 12º ANOS) 

 

O aluno apresenta-se no local e dia indicados, com os seguintes documentos: 

 Impressos de matrícula com todos os documentos devidamente 

preenchidos/verificados e assinados pelo Encarregado de Educação;  

 
 2 fotos do aluno atualizadas, tipo passe 

 Cartão de Cidadão do aluno e do Encarregado de Educação (originais) + 

Fotocópia 

 Fotocópia do NIF do aluno e do Encarregado de Educação (caso não tenha 

cartão de cidadão) 

 Fotocópia do cartão de utente do aluno 

 Boletim de Vacinas original, com a vacina do tétano em dia 

 Nº de identificação da Segurança Social (NISS) 

 Cartão do aluno. 

 

Nota 1:  

Caso o aluno não tenha ainda Cartão de Cidadão deverá entregar cópias do cartão de 

utente, do nº da segurança social (Niss) e do nº de contribuinte do próprio. 

 

 

Nota 2:  

O aluno deve deixar clara a sua opção relativamente à frequência ou não da disciplina 

de EMRC. 
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PAGAMENTOS   

Os alunos que estão abrangidos pela escolaridade obrigatória, apenas pagam a 

anuidade do cartão e a tshirt para Ed Física. 

 € 8 (uma), € 15 (duas) tshirt para Educação Física (caso necessitem); 

 € 10 - Cartão Magnético (caso não tenha cartão) 

  € 5 - Manutenção do Sistema dos Cartões Magnéticos. 

 
Para os alunos que não estão abrangidos pela escolaridade obrigatória: 

(Alunos que completam 18 anos até 15 de Setembro) 

 

 Por disciplina: € 0,45  

 Seguro Escolar: € 5,05 

 € 8 (uma), € 15 (duas) tshirt para Educação Física (caso necessitem); 

 € 10 - Cartão Magnético (caso não tenha cartão) 

  € 5 - Manutenção do Sistema dos Cartões Magnéticos.  

 

 

Avisos Importantes 

 

Não será efetuada a matrícula se os documentos não estiverem 

dentro da validade ou se faltar algum documento. 

 
 

 

 


