
 

 
 

 
 

 

 

MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO 2018/ 2019 

 
ENSINO SECUNDÁRIO – 10º ANO 

 

Informa-se os alunos que transitam para o 10º ano que a sua matrícula /renovação se realiza na 

Escola que frequentam, de acordo com o seguinte calendário: 

 
 

Data Escola Horário 

16 de julho EB23 D. Dinis 
9.00 h às 12.30 h 

14.00 h às 16.00 h 

 
 

Os alunos que realizem provas de equivalência à frequência em julho podem efetuar a sua matrícula 

/renovação nos três dias úteis seguintes à afixação das respetivas pautas de exame.  

 

MATRÍCULAS FORA DE PRAZO 
 

Os alunos que não cumprirem o prazo estipulado poderão efetuar a sua matrícula nos oito dias úteis 

imediatamente seguintes, mediante o pagamento, por parte dos alunos não sujeitos à escolaridade 

obrigatória, de propina suplementar de cinco euros; 

 

Terminado o prazo fixado anteriormente, até 31 de dezembro, só se aceitarão matrículas mediante 

informação de vaga nas turmas constituídas e pagamento de propina suplementar de dez euros. 

 
 

DOCUMENTOS A APRESENTAR NO ATO DA MATRÍCULA 
 

➢ Bilhete de identidade/ cartão de cidadão do aluno. 

➢ Cartão de estudante do aluno. 

➢ Bilhete de identidade/ cartão de cidadão do Encarregado de Educação. 

➢ Cópia do Boletim de vacinas do aluno*. 

➢ Número da segurança social do aluno*. 

➢ NIF do aluno e do e do encarregado de educação*. 

➢ Os alunos subsidiados devem entregar documento da segurança social, comprovativo do escalão. 

*A não apresentação destes documentos invalida a matrícula. 

 

 



PAGAMENTOS 
 

Para os alunos dentro da escolaridade obrigatória 
 

❖ Cartão de estudante – O cartão de estudante é obrigatório para todos os alunos que frequentam 

as ESLA: 

▪ alunos que requerem o cartão pela 1ª vez – gratuito. 

 

Para os alunos fora da escolaridade obrigatória 

 

Os pagamentos devidos são efetuados aos Serviços Administrativos das ESLA, em numerário ou com o 

cartão de estudante ESLA. 
 

❖ Seguro escolar e atividades: 9 € (5,05€ do seguro escolar e 2,95 € de atividades escolares) 

❖ Por cada disciplina em que se inscreve: 0.5 € 

❖ Custos de Informação escrita, envio de correspondência, telefonemas, entre outros: 5 € 

❖ Impressos de matrícula: 1€  

❖ Cartão de estudante – O cartão de estudante é obrigatório para todos os alunos que frequentam 

o ESLA: 

▪ alunos que requerem o cartão pela 1ª vez - 6 euros. 

 

O não pagamento do seguro escolar (e demais importâncias devidas) determina o seu pagamento em 

dobro, posteriormente. 

 

 

 

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres, 3 de julho de 2017 

 

 


