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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TONDELA 

CÂNDIDO DE FIGUEIREDO 

 

161822 ESCOLA BÁSICA DE TONDELA - 345088 

 

ANO LETIVO 2015/2016 
 

                                                                                                Exmº.Sr. Encarregado de Educação 

 

Informa-se que a entrega da avaliação de final de período e renovação da matricula decorrerá no dia 

25 de junho, no horário que se segues: 

 

 7º ano, 8º e 10º ano  ---   a partir das 14,30 horas até às 17 horas 

 

 

RENOVAÇÃO DE MATRICULA - informação 

Documentação necessária: 

 B.I. ou C.C. (a devolver depois de conferido) 

 Uma fotografia  atualizada 

 Cartão de utente (a devolver depois de conferido) 

 Declaração do Centro de Saúde com vacinas em dia (a devolver depois de conferido) 

 Cartão de Beneficiário (Segurança Social, ADSE, etc (a devolver depois de conferido) 

 Os alunos devem entregar uma fotocópia do NIB do Encarregado de Educação, caso haja 

pagamentos a fazer, para os mesmos  serem efetuados através de transferência bancária. 

 Alunos fora da escolaridade obrigatória pagam 6,50€ de despesas administrativas, 5,05€ 

de seguro escolar e 0,15€ de atividades para-escolares. 

 Os alunos dentro ou fora da escolaridade obrigatória, caso solicitem novo cartão  pagam 

2,00€. 

 De forma a agilizar a comunicação entre a escola/família e os Encarregados de Educação, 

solicita-se o endereço do e-mail dos Encarregados de Educação  

 

Com os melhores cumprimentos. 

Agrupamento de Escolas de Tondela Cândido de Figueiredo, 02 de junho de 2015 

 

A Diretora, 

 

 

Mª Helena Bernardo Gonçalves 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Encarregado de Educação do(a) aluno(a)  ______________________________________________ 

nº ___, da turma____ do ____ano, tomei conhecimento da data da entrega da avaliação do 3º perío-

do e renovação de matrícula. 

 

Tondela,____ de junho de 2015 

 

O (A) Encarregada de Educação 

 

______________________________ 
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