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MATRÍCULAS/RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS PARA 2022/2023  

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
 

ALUNOS MATRICULADOS PELA 1ª VEZ NO AGRUPAMENTO 

Documentos necessários 

 Boletim individual de saúde, atualizado (Vacinas); 

 

 Cartão de Cidadão do aluno e Encarregado de Educação atualizado; 

 

 Declaração emitida pela Segurança Social ou pelo serviço processador, na qual conste o escalão do 

abono de família atribuído ao aluno(a); 

 

 Comprovativo do requerimento de Ação Social Escolar; 

 

 Comprovativo de residência do(a) encarregado de educação (fotocópia de documento atualizado do 

recibo de água, luz,…)(apenas nos casos em que a morada do encarregado de educação não seja 

preenchida automaticamente por leitura de cartão ou chave móvel digital e se pretenda mobilizar esta 

informação para efeitos de seriação; 

 

 1 Fotografia em formato digital; 

 

 Para alunos praticantes de modalidade desportiva federada, Conservatório, outra - Declaração da 

Instituição (com os dias e as horas da prática); 

 

 Documento comprovativo da composição do agregado familiar validado pela autoridade tributária, 

(apenas nos casos em que se pretenda mobilizar esta informação para efeitos de seriação); 

 

 Relatórios médicos comprovativos da situação dos alunos com Necessidades Educativas Específicas; 

 

 Documento comprovativo da morada da atividade profissional do encarregado de Educação (apenas nos 

casos em que se pretenda mobilizar esta informação para efeitos de seriação). 

PAGAMENTOS 

RUBRICA VALOR QUEM PAGA 

Cartão Eletrónico  
(pago na papelaria) 

 
5,00 € 

 
Maiores de 18 anos 

Seguro Escolar 7,05 € Maiores de 18 anos 

Propinas 
(Por Disciplina) 

0,50 € Maiores de 18 anos 

Taxa de Comunicações 
 (Portes de Correio/Telefone) 

2,00 € Maiores de 18 anos 

Atividades Extracurriculares 2,50 € Maiores de 18 anos 

Cacifo (Facultativo)  5,00€ 
Pago no momento do levantamento da 

chave no início do ano letivo 

      

      Nota: os alunos que apresentem requerimento para pedido do ASE pagam somente o seguro escolar. 


