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Cursos Cientifico – Humanísticos Matricula no 10ºAno  2018/2019 

   

ANO LETIVO 2018/2019 

Renovação de Matrícula 

 10ºAno  

Alunos do Agrupamento 

 

 

 

As matrículas podem ser feitas: 

 

Através da Internet, na aplicação informática disponível no Portal das Escolas 

[www.portaldasescolas.pt]. 

 

Na sede do Agrupamento, Escola Secundária de Cascais, no dia 17 de julho das 9h30 

às 12h30 e das 14h00 às 16h30. 

Os impressos estão disponíveis a partir do dia 10 de julho na reprografia da Escola 

Secundária de Cascais. 

    

 
Turma Diretor de Turma Secretário sala 

9A Alexandra Aguilar Lourença Pereira  
 

27 9B Ana Luísa Aguiar Manuela Valentim 

9C Alexandre Macedo António Gouveia  
28 

9D Fátima Vasques Carlos Rodrigues 
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
(10º ANO) 

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

 Impressos de matrícula devidamente preenchidos/verificados e assinados pelo 

Encarregado de Educação;  

 2 fotografias atualizadas (tipo passe); 

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

No caso do aluno ou encarregado de educação não ter cartão de cidadão, deve 

entregar fotocópias:  

 Nº de Identificação da Segurança Social (NISS), caso seja beneficiário; 

 Nº de utente do Serviço Nacional de Saúde (NSNS); 

 Nº de identificação fiscal (NIF); 

 

 Boletim individual de saúde atualizado; 

 Autorização de residência (só para alunos estrangeiros); 

 Comprovativo de morada (recibo da água ou luz, em nome do Enc. de Educação) ou local 

de trabalho do Encarregado de Educação; 

 Declaração do Agregado Familiar, emitido pela Autoridade Tributária ( o caso do 

encarregado de educação não ser o pai ou a mãe); 

 No caso de o Encarregado de Educação requerer Auxílios Económicos (ASE), deverá 

entregar a Declaração da Segurança Social de 2018, com indicação do Escalão do Abono de 

Família. 

O encarregado de educação ou o aluno, quando maior, deve indicar por ordem de preferência, 

cinco estabelecimentos de ensino, sempre que possível, cuja escolha de frequência é a 

pretendida, e deve indicar igualmente o curso ou cursos pretendidos entre os Cursos 

Científico-Humanísticos, os Cursos Profissionais, entre outros. 

 

Aviso Importante 

1.  Só se realiza a matrícula se forem entregues todos os documentos; 

2. Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade. 

 
A Direção, 

 


