
 
 

Agrupamento de Escolas de Cascais 
170732 

Sede: Escola Secundária de Cascais 
    EB de Cascais  EB/JI Branquinho da Fonseca  EB n.º1 Aldeia de Juso  EB/JI Areia-Guincho  JI da Torre 

 

Cursos Profissionais  2019/2020 

 

 

ANO LETIVO 2019/2020 

Matrícula e Renovação de Matrícula 

Curso Profissional de Técnico de Organização de Eventos 

17 de Julho – 9:30/13:00  

CURSOS PROFESSORES SALA 

10ºano (alunos novos) 

 
Mariana Marques 

Augusta Zoio 
AnaTrigo 

 

25 
12ºano 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER A MATRÍCULA 

 

Os impressos são adquiridos a partir do dia 16 de julho na reprografia da Escola Secundária 

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;  

 1 fotografia atualizada (tipo passe); 

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

 Fotocópia do boletim individual de saúde atualizado; 

 Fotocópia do Cartão de utente do aluno (caso não tenha C.C); 

 Nº de Identificação da Segurança Social (NISS), nos casos aplicáveis; 

 Autorização de residência (só para alunos estrangeiros); 

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

 

Caso o aluno não tenha C. Cidadão deverá entregar cópias do cartão de utente, do nº da segurança social e do nº de contribuinte 

NIF (do próprio). 

Pagamentos:  

Para os alunos que não estão abrangidos pela escolaridade obrigatória:  

 (Alunos que completem 18 anos até 15 de Setembro) 

 Por disciplina: € 0,45  

 Seguro Escolar: € 6,00 

Avisos Importantes 

1. Sem a totalidade dos documentos não se efetua a matrícula; 

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

 

 


