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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS NUNO GONÇALVES 
 

Ano letivo 2016/ 2017 

 
 

 

 

Alunos que frequentaram o 9º e 11ºanos 
 e  

Alunos que não concluíram o Ensino Secundário 
 

1. Renovação de matrícula  

- A Renovação de matrícula para 2017/18 será efectuada com os Diretores de Turma e 

respectivos Secretários no dia 17 de julho, de acordo com o calendário afixado. 

 
  

2. Levantamento dos Envelopes de Matrícula (com documentos internos) e Ficha 

para a Renovação de Matrícula  

- A partir de 14 de julho de 2017 

- Local: - Átrio da EB 2,3 de Nuno Gonçalves 

 
 

3. Orientações  

a) A Ficha de Renovação de Matrícula contém campos devidamente preenchidos que 
deverão ser verificados e corrigidos pelo Encarregado de Educação. Caso existam 
actualização de dados deverão os EE corrigi-los na própria ficha.  
 
b) Os Encarregados de Educação dos alunos que pretendam pedir transferência de escola, 
deverão indicar até 5 escolas por ordem de preferência. 
 
c) O Envelope Timbrado contém os documentos internos que terão de ser preenchidos 

obrigatoriamente: Termo de responsabilidade, Ficha de pré-inscrição em clubes e projectos, 

Autorização para recolha de imagens e /ou filmagens, Extrato do RIA e Declaração Anual de 

Aceitação e Cumprimento do RIA. 

 
d) No dia da matricula os encarregados de educação devem apresentar os seguintes 
documentos, para que sejam verificados pelo Diretor de Turma:  
 
- Cartão de Cidadão/Passaporte/Titulo de Residência 
- Cartão de Assistência Médica 
- Número de Identificação Fiscal 
- Número de Identificação da Segurança Social 
- Boletim Individual de Saúde (Nota: Vacina do tétano e da hepatite em dia) 
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e) Os alunos que transitam para o 10º ano entregam 1 fotografia para actualização da base 
de dados  

 

 
4. Custos 

 
- Os alunos que se encontram fora da escolaridade obrigatória deverão proceder ao 

pagamento do seguro escolar no valor de 4,85 € (a entregar pelos alunos/EE no ato de 
renovação de matrícula). O recibo será entregue posteriormente. 
 

 

 
 
Nota: Os alunos que sejam Atletas de Alta Competição deverão apresentar documento 
comprovativo da modalidade praticada, passado pelo Instituto de Desporto e 
Juventude, bem como a indicação do horário dos treinos, impreterivelmente no ato da 
matrícula ou na renovação da mesma.  
     
 
 
 
 

A Diretora do AENG                                  
                                          

 


