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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
Alunos que no próximo ano letivo irão frequentar: 

2.º, 3.º e 4.º ano de escolaridade 
6.º, 8.º e 9.º ano de escolaridade 

 
Exmo(a). Senhor(a) Encarregado(a) de Educação 

A ficha de renovação de matrícula, devidamente atualizada, deverá ser entregue até ao dia 18 de junho de 
2020, nos Serviços Administrativos da Escola Sede do Agrupamento – Junqueira, de acordo com o seguinte 
calendário: 
 

§ 2.º, 3.º e 4.º ano – entre os dias 9 e 15 de junho 

§ 6.º ano - 16 de junho 

§ 8.º e 9.º ano - 17 e 18 de junho 

Contacto telefónico para marcação prévia * 
252 650 510 

Horário dos Serviços Administrativos durante este 
período de matrículas 

09: 00 às 17:30 
 

Documentos necessários: 
§ Fotocópia do Cartão de Cidadão (C.C.), do Aluno e do Encarregado de Educação; 
§ Número de Identificação Fiscal (NIF), do Aluno e do E. E. (caso não tenha C.C.); 
§ Fotocópia do cartão de Utente do Sistema Nacional de Saúde, do Aluno (caso não tenha C.C.); 
§ Boletim de vacinas do Aluno, atualizado (só para verificação); 
§ 2 Fotos Tipo Passe, do aluno; 
§ Nº do NIB do Encarregado de Educação; 
§ Nº de cartão de utente de saúde/beneficiário, identificação da entidade e o número relativo ao 

subsistema de saúde, se aplicável. 

Todos os documentos devem ser devidamente assinados pelo encarregado de educação do aluno, nos 
espaços indicados para o efeito. 

Para os alunos que irão frequentar o 5.º, 7.º ou 10.º ano no próximo ano letivo, posteriormente serão 
divulgadas informações. 

Deverá contactar os Serviços Administrativos para solicitar marcação prévia* tendo em conta que: 

§ o dia/hora de atendimento será agendado de acordo com a ordem do pedido, 

§ não são permitidos acompanhantes – apenas 1 pessoa por renovação de matrícula, 

§ deverão apresentar-se equipados de máscara e esferográfica própria, dando cumprimento às 
orientações do SNS. 

Junqueira, 5 de junho de 2020 

O Subdiretor 
José Garcia 


