MATRÍCULAS/RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA 2019/2020

Antes de se dirigir à Escola Secundária da Moita nos dias
17 e 18 de julho
Verifique se tem a DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

Documentos necessários
 Impressos de Matrícula (papelaria da
Escola Secundária a 03/07/19);
 Impressos totalmente preenchidos pelo
aluno e/ou Enc .Educação;
 Impressos assinados, pelo Encarregado de
Educação ou aluno com idade maior ou
igual a 18 anos, em todos os documentos;
 Boletim individual de saúde, atualizado
(Vacinas);
 Cartão de Cidadão, do aluno e enc. de
educação;
 Declaração emitida pela Segurança Social
ou pelo serviço processador, na qual
conste o escalão de abono de família
atribuído ao/à aluno(a);
 Comprovativo do requerimento de Ação
Social Escolar;
 Comprovativo
de
residência
do(a)
encarregado(a) de educação (fotocópia de
documento atualizado do recibo da água,
luz,…);
 1 Fotografia atual;
 Para alunos praticantes de modalidade
desportiva federada, Conservatório, outra
- Declaração da Instituição (com os dias e
as horas da prática);
 Documento comprovativo da composição
do agregado familiar validado pela
autoridade tributária, apenas nos casos
em que o/a encarregado/a de educação
não seja o pai ou a mãe.

Documentos
Da escola
Frequentada

 Ficha de
Atualização de

Dados;
 Anexo à
Ficha de
Atualização de

Dados;
 Certificado
de 9.º ano
e/ou Registo
Biográfico
após
resultado
dos exames.
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