Agrupamento de Escolas de Valpaços

Renovação de Matrícula - Informação complementar
É eliminada a obrigação de requerer a renovação sempre que não se verifique transferência de estabelecimento de
educação ou de ensino, alteração de encarregado de educação, de curso ou de percurso formativo ou necessidade
de escolher disciplinas. Com este tratamento automático evita-se, para encarregados de educação e alunos, quando
maiores, aquela que seria uma tarefa essencialmente confirmativa. Estas alterações aproveitam a desmaterialização
dos procedimentos de matrícula introduzida pelo Despacho Normativo n.º 5/2020, de 21 de abril, para garantir uma
maior eficiência no sistema em funcionamento e um maior conforto para o cidadão.
Assim, todos os consentimentos aqui referidos permanecerão por Ciclo de Ensino e apenas serão alteráveis, quando
requerido.
Nome do aluno:
Autorização de saída da escola
Declaro que:
Autorizo a saída do(a) meu /minha educando(a), apenas ao final do último tempo do horário.
Autorizo a saída do(a) meu /minha educando(a), no período do almoço.
Autorização de publicação de trabalhos
Declaro que:
Autorizo

Não autorizo a publicação de trabalhos no âmbito das atividades escolares.

Autorização para administração de medicamentos
Declaro que:
Autorizo
Não autorizo a administração de medicamentos ao(à) meu/minha educando(a).
Nota: O medicamento tem de vir acompanhado de prescrição médica.
Autorização de participação em atividades e visitas de estudo
Declaro que:
Autorizo

Não autorizo a participação do(a) meu / minha educando(a) em atividades e visitas de estudo
que se realizem durante o tempo letivo, quando devidamente acompanhado(a) pelo
docente da disciplina.

Utilização de telemóveis / outros equipamentos eletrónicos
Declaro que tenho conhecimento de que a escola não assume qualquer tipo de responsabilidade pelo uso
indevido, dano ou extravio de objetos e bens pessoais levados pelo meu /minha educando(a) para a escola,
conforme previsto no Regulamento Interno deste Agrupamento de Escolas.
INFORMAÇÃO MÉDICA
Problemas específicos de Saúde? Não
Sim
Quais? ______________________________________________
Alergias a medicamentos? Não
Sim
Quais? __________________________________________________
Toma medicamentos permanentemente? Não
Sim
Qual? ___________________________________
Problemas de Visão
Problemas de Audição
Problemas de Fala
(Assinale as opções que se verificam)
NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

O seu educando tem Necessidades Educativas Especiais? Sim
Não
Enumerar Doc. Comprovativos: ____________________________________________(Anexar à matrícula)
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ASE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Escalão da Segurança Social: 1

2

3

SEM ESCALÃO

(Se existir, anexar declaração à matrícula)

EDUCAÇÃO MORAL RELIGIOSA E CATÓLICA
A disciplina de EMRC é uma componente do currículo nacional integrando todas as matrizes curriculares,
de oferta obrigatória por parte dos estabelecimentos de ensino e de frequência facultativa, nos termos do
disposto no ponto n.º 1 do artigo 4.º, do Decreto –Lei n.º 70/2013, de 23 de maio.
Em conformidade com o regime em vigor para as restantes disciplinas e áreas disciplinares, no ensino
básico não é permitida a anulação da matrícula na disciplina de EMRC, nos termos do disposto no n.º 4 do
Artigo 5.º, do Decreto–Lei n.º 70/2013, de 23 de maio.
Pretende que o seu educando frequente a disciplina de EMRC no ano letivo 2022/2023? Sim
Não
AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO DE FOTOCÓPIA D CARTÃO DE CIDADÃO
Nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 5.º da Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, “é (…) interdita a
reprodução do cartão de cidadão em fotocópia ou qualquer outro meio sem consentimento do titular, salvo
nos casos expressamente previstos na lei ou mediante decisão de autoridade judiciária.” Assim:
Autorizo a reprodução em fotocópia dos seguintes cartões de cidadão:
Do encarregado de educação: Sim
Não
Do meu educando: Sim
Não
DECLARAÇÃO

Eu , Encarregado de Educação do aluno ______________________________________________________,
Assumo a inteira responsabilidade pela veracidade das declarações acima prestadas.
________________________, _______ de _________________ de 20___
O(A) Encarregado de Educação: ____________________________________________________
(Assinatura )

