Entrega da Avaliação / Matrículas
Ano letivo 2021/ 2022
Dia 24 de junho de 2021
Os diretores de turma de 11.º e 12.º anos enviam a avaliação final, juntamente com o boletim de matrícula aos
encarregados de educação.
Os encarregados de educação devolvem o boletim de matrícula (apenas os alunos de 11.º) devidamente
preenchido até ao dia 28 de junho, para o email do diretor de turma.

Dia 29 de junho de 2021
São afixadas as pautas de avaliação de 9.º ano.
As matrículas para o 10.º ano e para o Curso Profissional de 1.º ano são presenciais.
Entrega das avaliações (a partir das 14 horas)
Turma

Sala

9.º1

4/10

9.º2

4/6

9.º3

4/4

Matrículas (das 14h às 16h):
Curso

Sala

Ciências e Tecnologias

3/1

Línguas e Humanidades

3/3

Ciências Socioeconómicas

3/10

Artes Visuais

3/5

Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural

3/2

Documentos necessários:
- Cartão de Cidadão do aluno;

- Boletim de vacinas atualizado;

- Comprovativo do escalão do abono de família;

- 1 foto atualizada;

- Fotocópia do Registo Biográfico autenticada (alunos vindos de outras escolas).

Dia 7 de julho de 2021
Os diretores de turma de 5.º, 6.º 7.º 8.º e 10.º anos enviam a avaliação final, juntamente com o boletim de
matrícula aos encarregados de educação.
Os encarregados de educação devolvem o boletim de matrícula devidamente preenchido até ao dia 9 de julho,
para o email do diretor de turma.

Dia 16 de julho de 2021
Cursos Profissionais – Os alunos que frequentam os cursos e que estão em estágio (prática simulada)
recebem a avaliação e renovam a matrícula online.

Ação Social Educativa
Este ano, os Encarregados de Educação entregam o documento comprovativo do escalão do abono de família
ou outro que comprove a situação, que deverá ser referente a 2021 e ter sido emitido há menos de seis meses. (não
apresentação = sem escalão)

Não serão cobradas quaisquer taxas. (À exceção dos alunos fora da escolaridade obrigatória que
terão de pagar seguro escolar – 6,65€)

