
Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Santo António 

 
MATRÍCULAS 2018/2019 

 

20 DE JUNHO (4ª FEIRA) 
Hora  Turmas Sala das entregas das 

avaliações 
Sala das matrículas 

9:00-11:00 5ºA  507 408 
5ºB 508 409 

11:00-13:00 
 

5ºC 509 410 
5ºD 510 411 

14:00-16:00 5ºE  507 408 

6ºA 508 409 
6ºB 509 410 

16:00-18:00 6ºC 510 411 

6ºD  507 408 
6ºE 508 409 

 

21 DE JUNHO (5ª FEIRA) 
Hora  Turmas Sala das entregas das 

avaliações 
Sala das matrículas 

9:00-11:00 7ºA  507 408 
7ºB 508 409 

11:00-13:00 
 

7ºC 509 410 

7ºD 510 411 

14:00-16:00 7ºE  507 408 

7ºF 508 409 

7ºG 509 410 
16:00-18:00 8ºA 510 411 

8ºB 508 409 

 
22 DE JUNHO (6ª FEIRA) 

Hora  Turmas Sala das entregas das 
avaliações 

Sala das matrículas 

14:30-16:30 8ºC  507 408 

8ºD 508 409 
 

No dias das matrículas, os Encarregados de Educação efetuam o pagamento referente às 
atividades de complemento curricular no 4º piso com as funcionárias dos Serviços 
Administrativos, onde receberão o comprovativo do pagamento. Dirigem-se à sala 
designada para a entrega das avaliações com os respetivos diretores de turma. 
Posteriormente dirigem-se à sala designada para efetuarem a renovação de matrícula. 
 
 



 
 
Documentação necessária para a renovação de matrícula: 

 
Chama-se a atenção para o facto do boletim da Ação Social Escolar fazer parte desta 
documentação, sendo a candidatura efetuada no ato da matrícula, para os alunos que 
querem beneficiar da ASE e que querem almoçar/lanchar na Escola, mesmo não tendo 
escalão.  
Os encarregados de educação devem preencher o documento antes de efetuar a 
matrícula. 
 
Os alunos devem trazer já preenchida a seguinte documentação: 
. O documento da frequência de EMRC; (alertar os encarregados que ao fazerem a 
inscrição nesta disciplina, não podem pedir a anulação da mesma.) 
. Autorização de saída na hora de almoço. 
. Boletim de Candidatura à Ação Social  
 
Nota: 

Os boletins dos alunos que pretendem pedir transferência para outra escola 
deverão ser separados dos restantes. No processo destes alunos, deverá constar 
o boletim de pedido de transferência devidamente preenchido. 

 
SÓ SERÃO ACEITES AS MATRÍCULAS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE PREENCHIDAS E COM 
TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS.  
 
IMPORTANTE: 
 
Os alunos devem devolver os livros requisitados na Biblioteca e entregar os manuais na 
Ação Social, em bom estado de conservação. Sem a entrega destes livros/manuais, não 
podem efetuar a matrícula. 

1. Documentos necessários para a renovação de matrícula 

• 1 Fotografia  

• Fotocópia do cartão de cidadão ou fotocópia do Bilhete de Identidade, nº contribuinte, nº da 
segurança social 

• Fotocópia do comprovativo de morada. 

• Devem entregar em dinheiro os seguintes valores, que se destinam a atividades do Complemento 
Curricular: 

       7,50€  

5,00€ – Cartão de estudante (apenas novos alunos ) 

2. Documentos necessários para se candidatar à Ação Social Escolar 

• Declaração da Segurança Social ou entidades competentes comprovativa do Escalão de Abono 
de Família  

ou 

• Documento comprovativo da entidade responsável (no caso de serem alunos integrados em 
famílias beneficiárias de acolhimento ou, ainda, se colocados por ordem judicial à guarda de 
terceiros ou em instituições de apoio) emitidos há menos de seis meses. 


