
  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Dr. Salgado Zenha – 4460-105 Guifões MTS     Tel:229520565             Fax: 229558023 
                                                                       E-mail (Serviços Administração Escolar): sec1@eb23passosjose.com.pt                                                                        

CALENDÁRIO 

17 de julho de 2018 

HORÁRIO: Manhã - 9:00 horas às 13:00 horas 

                  Tarde – 14:30 horas e 16:00 horas 

 

Documentos necessários para efetuar a matrícula no 10º. Ano de escolaridade: 

 

 

 Boletim de inscrição mod. 1050 (disponível na papelaria / reprografia) em Custóias e Guifões; 

 Ficha anexa ao boletim mod. 1051 (disponível na papelaria / reprografia) em Custóias e Guifões; 

 Boletins específicos das escolas a que se candidatam (se existirem) responsabilidade do aluno; 

 Apresentação cartão de Cidadão e respetivo PIN do aluno ou Bilhete de Identidade, Nº. de 

identificação da Segurança Social / Nº. de identificação Fiscal / Nº. de utente do Serviço 

Nacional de saúde, no caso de apresentar o Bilhete de identidade; 

 Apresentação do cartão de cidadão do encarregado de educação ou Bilhete de identidade. 

 Cópia do Boletim de vacinas atualizado; 

 1 Fotografia atualizada identificada no verso; 

 Composição do agregado familiar, extraído da autoridade tributária. 

 

 

 

IMPORTANTE: Após confirmação com o Diretor de Turma, os encarregados de educação devem 

passar pelos Serviços Administrativos a fim de submeter a matrícula no Portal das Matriculas, só 

após este procedimento a matrícula fica validada. 

 

 

 

MATRÍCULAS NO 10º. ANO  ( 2018-2019) 
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ATENÇÃO: 

Alunos que pretendem  matricular-se  em cursos profissionais e já tenham a inscrição 

efetuada nas instituições pretendidas, deverão: 

 

 Apresentar nos serviços administrativos a devida inscrição na instituição pretendida, 

acompanhada com a informação de que a matricula já se encontra inserida no portal das 

escolas.  

 

 

NOTA IMPORTANTE: DEVOLUÇÃO DOS MANUAIS ESCOLARES 

 

De acordo com o Despacho nº 5296/2017, todos os alunos os alunos subsidiados com Escalão A ou B são 

obrigados a devolverem os manuais escolares, cuja aquisição foi comparticipada pela ação social escolar 

(ASE), no ato da matrícula. A não restituição dos referidos manuais escolares, serão aplicadas as 

consequências das contraordenações previstas no artº.45 da Lei 51/2012,Estatuto do aluno, decididas pelo 

Diretor e já divulgadas pelo aviso nº.17 de 06 de junho.  

Os manuais deverão ser entregues na REPROGRAFIA / PAPELARIA DA ESCOLA, antes do aluno 

formalizar a sua matrícula. 


