
 

 
 

MATRÍCULAS NO ENSINO SECUNDÁRIO 

(NOVOS ALUNOS e ALUNOS DA NOSSA ESCOLA QUE TERMINARAM O 9º ANO) 
 

Este ano a realização de matrícula no Ensino Secundário será feita em duas 
fases: 

1. Preenchimento  da  pré-inscrição aqui. 
 

 
2. Marcação de atendimento presencial na escola para assinatura dos documentos 

e pagamento dos emolumentos. O Encarregado de Educação será contactado 
para agendar esse momento, de acordo com as regras de segurança em vigor. 

 

No  contato  presencial  o  Encarregado  de  Educação,  deve  fazer-se  acompanhar  do 
seguinte: 

- CC /Autorização de Residência /Passaporte/BI ou outro – (do aluno e do EE) 

(no caso Passaporte, é obrigatório o comprovativo do NIF) 

- 2 fotografias do aluno/a atualizadas de tipo passe 
 

- 2 envelopes de correio verde 
 

- fotocópia do Boletim de Vacinas (não é necessário tudo mas apenas a vacina do 
Tétano) 

- Declaração do Abono de Família (caso tenha direito) pode ser impressa na nossa 
escola a partir da Segurança Social Direta ou solicite nos serviços da Segurança Social. 

- comprovativo de morada (fotocópia de fatura da água, luz ou gás) 
 

- comprovativo de escolaridade ( Declaração da escola que o aluno frequenta, 
Certificado de Habilitações, Registo de notas. Logo que possível deve ser entregue 
nos nossos Serviços Administrativo ou enviado por email (matriculas@esmp.pt) 

- PASSE - se pretender pedir apoio para o transporte é obrigatório o comprovativo de 
morada, a apresentação do cartão do passe e ainda o IBAN do Encarregado de 
Educação. Em caso de dúvida envie e-mail para transporte.escolar@esmp.pt 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN7eT-QRABipQOcS0mQG7sd8oSjezK7xiI-ysZRBZdNYF6dw/viewform
mailto:transporte.escolar@esmp.pt
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Se o aluno não reside com o EE deve ser pedida uma declaração na Junta de 
Freguesia respetiva ou, no caso de aluno institucionalizado, uma declaração da 
instituição. 

- Pagamento dos emolumentos de acordo com a situação do aluno: 
 

a) aluno menor de idade – 11,50 euros (9 euros no caso de alunos 
que sejam da nossa escola) 

b) aluno maior de idade – 23,20 euros (20,70 euros no caso de alunos que 
sejam da nossa escola) 

 
Nota: não temos MB! 

 
Nos documentos de matrícula consta o Boletim de Transferência, através do qual 
podemos pedir à escola de origem o processo do aluno e assim confirmar a existência de 
VAGA. Este Boletim tem mesmo que ser assinado pelo EE.  Será   enviado   por   nós 
via correio à escola de origem. No caso de inscrições através do portal de matrículas o 
envio é automático. 

 

PARA OS ALUNOS CANDIDATOS A CURSOS NA ÁREA DO DESPORTO 

No caso dos alunos que se matriculam em: 
 

Técnico de Desporto ou Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 
 

É necessário imprimir e trazer em setembro a declaração em como sabe nadar, que 
deve ser entregue ao Diretor de Turma. Trata-se de um Pré Requisito obrigatório na 
nossa escola. 

O documento e as informações sobre as piscinas municipais onde pode ser feito o teste 
de natação estão também no nosso site. 

 
 
 

Em caso de dúvida estará disponível uma Equipa de apoio às matrículas: 
 

Email: amelia.amorim@esmp.pt 
              matriculas@esmp.pt 

Telefone: 21 361 66 30 

 
Disponível em dias úteis das 9:30h às 17:00h 

mailto:amelia.amorim@esmp.pt
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