
 

 

ESCOLA BÁSICA 2, 3 / S MICHEL GIACOMETTI 
 

MATRÍCULAS  
 

 

Turmas de 11º (2017/ 2018) para 12º ano/Retidos de 11º 
 

DIA 16 de julho (2ª feira) – 14h às 17.30h 
 

Turma Sala 

11º A F1 

11º B F2 

11º C F3 

11º D F4 

11º E F5 

11º F F6 

 
Documentos de entrega obrigatória no ato de matrícula: 

 
 Fotocópia do Cartão de Segurança Social (só frente), colada na Ficha do Seguro Escolar 

(verificar a sua validade); 
 Impressos (fornecidos na papelaria/reprografia). 

 

Documentos 
Pagamentos – Alunos fora da escolaridade 

obrigatória (+18anos) 

 Modelo 1050 e 1051 
 Ficha de Seguro escolar (com fot. Cartão 

Utente/ Saúde/ NISS) 
 Termo de Responsabilidade   
 1 fotografia com a identificação do aluno 

– nome e nº processo (Apenas se ainda 
não tiver foto no sistema ou quiser 
atualizar. Pode a.0tualizar no NetGiae) 

 Cartão Eletrónico válido 
 Boletim de vacinas atualizado 

 Ficha de Pagamentos 

 Despesas de comunicação/ Projetos/ Atividades 

(p/ disciplina) (1) 1.55 euros 

 Seguro escolar (1)  5.57 euros 

 Propinas (p/disciplina) (1) 0.45 euros 

TRANSFERÊNCIAS 

 
Os alunos que pretendem mudar de estabelecimento de ensino devem fazer o pedido de 
transferência na secretaria através do serviço de matrícula eletrónica, disponível no portal das 
escolas. 
 

Caso se justifique: 
 Impresso para requerer transporte; 
 Impresso para requerer Ação Social Escolar; 
 Candidatura a Bolsa de Mérito; 
 Cartão Eletrónico, a solicitar na papelaria – 8 euros (2ª via) 

 

(1) Todos os pagamentos são efetuados no dia da matrícula 

Nota: 
 De acordo com o ponto 3, do Despacho nº5048-B/2013, os alunos que não efetuarem a 

matrícula no dia previsto estão sujeitos ao pagamento de uma propina suplementar de 5 
euros nos 8 dias úteis imediatamente seguintes, após este prazo e até 31 de Dezembro, a 
propina suplementar é de 10 euros. 

 

NOTA: Os alunos devem ser portadores do cartão eletrónico para efetuarem todos os 

pagamentos necessários, bem como, do Bilhete de Identidade/ Cartão do 
Cidadão (verificar a sua validade) para comprovação de dados 

Relembra-se que os alunos de ASE que ainda não tenham procedido à devolução dos 
manuais emprestados devem fazê-lo no dia da matrícula, na secretaria. 


