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ATENÇÃO 
9.º ano 

 
 12 de julho   – Afixação das pautas definitivas. 

 13 de julho – Reuniões com os diretores de turma. 
        

mailto:aevp@aevp.net


       Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro - 121423 
        Escola Básica da Venda do Pinheiro – 344588 
       _______________________________________________ 

 

 

Quinta do Mucharro  2665-569 Venda do Pinheiro  Telefone: 219 663 060  Faxe: 219 663 065  aevp@aevp.net  

  

 

Documentos necessários à matrícula 
     

  Fotografia atualizada; 

  Boletim de Inscrição/ Ficha de atualização de dados, devidamente preenchidos 

e assinados pelo encarregado de educação (Disponível na secretaria da escola); 

  Impresso de pré-matrícula devidamente preenchido (Disponível na secretaria 

da escola); 

  Impresso de autorizações (Disponível na secretaria da escola); 

  Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade + Fotocópia do 

Cartão de Saúde (Utente) + Declaração da segurança social (NISS) – aluno e 

encarregado de educação; 

 Apoio da Ação Social Escolar: Impresso de pedido de Ação Social Escolar + 

Declaração da Segurança Social (identifica escalão de ASE) (a entregar à 

funcionária da escola secundária); 

  Atletas de alta competição: Declaração de Estatuto de Atleta de Alta 

Competição. 
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Documentos necessários ao pedido de 

transporte (a entregar à funcionária da escola 

secundária) 

 
 

  Fotografia atualizada; 

  Impresso para pedido de transporte; 

 Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do encarregado de 

educação; 

  Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do aluno. 

 7,00 € (alunos sem escalão); 3,50 € (alunos com escalão B).                                                                                                                                       
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Provas Finais de Ciclo e Provas de 
Equivalência à Frequência 
2.ª fase – 15 a 25 de julho 

 
   A inscrição para a 2.ª fase nas provas finais de 
ciclo e provas de equivalência à frequência dos 
alunos autopropostos do 3.º ciclo que, tendo 
realizado as provas na 1.ª fase, não concluíram o 
ciclo de estudos decorre de 12 a 14 de julho. 
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