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MATRÍCULAS PARA O 10.º ANO 

 

DATA: 13 de julho 

HORÁRIO: 9H00 às 13H00 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

� Boletim de matrícula (a levantar junto do Diretor de Turma) 

� 2 Fotografias 

� BI/Cartão de Cidadão 

� Caso não tenha Cartão de Cidadão: Fotocópia do documento com o Número de Identificação 

Fiscal; Fotocópia do nº de beneficiário da Segurança Social ou de outro sistema de proteção social 

da criança; Fotocópia do Cartão de Utente ou outro documento equivalente 

� BI/Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação 

� Boletim Individual de Saúde (Cartão de vacinas) atualizado 

 

TRANSPORTE ESCOLAR: 

� Os alunos que se candidatam à Escola Secundária de Vila Verde e já tenham passe não o 

devolvem, é o mesmo para o próximo ano letivo; 

� Os alunos que vão frequentar a Escola Secundária de Vila Verde e necessitem de passe escolar pela 

1ª vez preenchem a requisição, e entregam-na no ato da matrícula; 

� Os alunos candidatos às escolas Profissionais e às Escolas Secundárias (fora do concelho de Vila 

Verde), requisitam diretamente o transporte nas empresas transportadoras. 

 

ATENÇÃO ALUNOS SUBSIDIADOS: 

� Caso não façam a devolução dos manuais escolares, a matrícula ficará condicionada.  

� Bolsa de Mérito: De acordo com o ponto 1.2, do anexo V, do despacho nº 8452-A/2015, de 31 de 

julho, a apresentação da candidatura "à bolsa de mérito é apresentada, pelo encarregado de 

educação, ou pelo aluno que já seja maior de idade, no estabelecimento de ensino a frequentar 

pelo aluno, entre o início do ano letivo e o dia 15 de outubro…” 

 

 

OBS: Todos os alunos se devem fazer acompanhar pelo encarregado de educação 


