Escola Secundária de Pinhal Novo

Ano letivo 2018 / 2019

Renovação de matrícula dos alunos que vão frequentar
no ano letivo 2019/2020 o 7º ou 10º ano na
Escola Secundária de Pinhal Novo
De acordo com o Despacho normativo nº6/2018 de 12 de abril, a renovação de matrícula
para o ano letivo 2019/2020, será realizada via eletrónica no Portal das Matrículas. Esta
renovação de matrícula poderá ser feita pelo encarregado de educação autonomamente
acedendo ao endereço www.portaldasmarticulas.edu.gov.pt, com recurso à autenticação
através do cartão de cidadão, chave móvel digital ou autenticação do Portal das Finanças. Caso não possa efetuar desta forma terá que se deslocar ao Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos.
O procedimento anterior não dispensa a apresentação presencial de documentos, em
formato de papel, na Escola Secundária de Pinhal Novo nas datas indicadas na
tabela.
A partir do dia 17/06/2019 os Encarregados de Educação podem dirigir-se à papelaria da
ESPN a fim de levantarem os impressos para a renovação de matrícula, auxílios económicos e transporte escolar.
Agradece-se o cumprimento das datas, de modo a contribuir para o bom funcionamento
da organização. Recomenda-se o levantamento atempado dos impressos de matrícula,
nos quais constam recomendações e indicação dos documentos necessários para a renovação de matrícula.
A inscrição fora de prazo, para além da multa, prevista na legislação em vigor, tem carácter condicional e fica sujeita à disponibilidade de vaga.
Os encarregados de educação que pretendem beneficiar de auxílios económicos e
ou transporte escolar para os seus educandos, deverão entregar os documentos necessários no dia da renovação de matrícula.
Situação escolar em 2018/2019

DATA

HORÁRIO

ALUNOS que transitaram para o 7º ANO

28 de JUNHO

9h – 12h
14h - 17h

ALUNOS que transitaram para o 10º

17 de JULHO

9h – 12h

Agradecendo a vossa melhor atenção,
Com os melhores cumprimentos,

A Diretora
Maria Celeste Oliveira
Rua Professor Henrique Barros
2955-090 Pinhal Novo

Tel.: 212363344 Fax: 212363343
E-Mail: espnovo.sae@mail.telepac.pt

