
SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO

EB 2,3 Dr. Rui Grácio – Montelavar

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A MATRÍCULA
 Impressos (à venda na Papelaria - 5€)
 Fotocópia do Cartão do Cidadão do aluno
 Fotocópia do Cartão do Cidadão do(a) Encarregado(a) de Educação ou Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte
 2 Fotografias (recentes)
 Fotocópia da página correspondente à vacina do Tétano
 Boletim de Vacinas (só para verificação)
 Fotocópia da Declaração do Escalão para Abono de Família
 Comprovativo de morada (recibo da luz, água, renda…)



SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
EB 2,3 Dr. Rui Grácio – Montelavar

MATRÍCULAS PARA O 10ºANO:

Entrega dos Impressos de Matrícula e Documentos na Secretaria, devidamente preenchidos e assinados pelos(as)
Encarregos(as) de Educação

(horário de funcionamento da secretaria: 10.00h-16.00h)

ATÉ 4 de julho de 2016

Alterações ao Processo de Matrícula (após resultados finais de 9ºano e conclusão do CV HIR):

12 de julho de 2016

ATENÇÃO
Informação aos alunos que se inscrevem nos Cursos Profissionais

Os jovens interessados em frequentar Cursos Profissionais deverão fazer uma pré-inscrição em diversas escolas, mesmo
nas Escolas Secundárias, dado que podem não ser selecionados na 1ª escolha. Por outro lado, porque estão dentro da
escolaridade obrigatória têm de formalizar a matrícula para uma escola pública, de modo a assegurar o prosseguimento
de estudos.

Os alunos do CV HIR só podem fazer inscrições em Cursos Profissionais ou Cursos Vocacionais de Secundário.

A psicóloga



ATENÇÃO

Informam-se os alunos que se inscrevem nos Cursos Profissionais

Os jovens interessados em frequentar Cursos Profissionais deverão inscrever-se em diversas escolas, dado que podem
não ser selecionados na 1ª escolha. Caso não seja confirmada a existência de vaga no Curso Profissional até ao dia 25 de
julho, é conveniente fazer a matrícula para o Ensino Secundário - num curso Científico Humanístico, de modo a assegurar
o prosseguimento de estudos no próximo ano letivo, tal como se quiserem matricular-se numa escola pública num curso
profissional.


