Agrupamento de Escolas Professor Agostinho da Silva

COMUNICADO
Renovação de matrícula
Alunos que frequentaram o

4.º ano e transitam ao 5º ano

5 de julho de 2017 às 17:30
Exmo.(a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação
Com o objetivo de:
1- Entregar os registos de avaliação do 3.º período;
2- Assegurar a renovação de matrícula / atualização de dados do seu educando, solicita-se que
sejam observados os seguintes procedimentos:
 Ponto A e B para alunos que vão continuar a estudar neste agrupamento;
 Ponto A e C para alunos que pretendem transferência de Agrupamento.
A – Reunião no dia 5 de julho às 17:30, com o Professor Titular de Turma.
B – Nesse dia o Professor Titular de Turma terá a Ficha clínica que deverá ser completada no
momento. Assim o senhor encarregado de educação deverá trazer:
5- Cartão de Cidadão do aluno.
6- A importância de 5€ (seis euros), destinados à emissão do Cartão de Aluno.
7- A importância de 1,40 € (um euro e quarenta cêntimos) para aquisição da caderneta.
8- Outros documentos considerados relevantes como:
-Relatórios médicos;
-Documentação comprovativa de frequência de atividade desportiva, com o respetivo
horário, só para atletas de alta competição;
-Fotografia atualizada.
C – Os senhores encarregados de educação que pretendam mudança de estabelecimento de
ensino, deverão dirigir-se aos serviços administrativos entre os dias 6 e 14 julho de 2017de
2017, das 9:00 às 12:00 horas. Deverão ser portadores do Cartão de Cidadão do aluno, do
Encarregado de Educação, do pai e da mãe.

NOTAS IMPORTANTES:
 O equipamento de Educação Física da Escola é de uso obrigatório e deverá ser adquirido na
papelaria da Escola sede.
 Os manuais escolares dos alunos abrangidos pelo ASE serão adquiridos pela Escola e entregues
aos alunos, no início do próximo ano letivo, de acordo com o respetivo escalão.
Casal de Cambra, 22 de junho de 2017
A Diretora,
Alzira Roso

