
 

 

 

 

Escola Sede: EB Prof Alberto Nery Capucho 
Rua Fernando Pessoa 
2430-526 Marinha Grande 
Telefone:244570270 Fax:244570279 
 

e-mail: agr.mgnascente@gmail.com 

Escola Secundária de Pinhal do Rei  
Rua Dra Amélia Cândida Ponto da Boavista 
2430-053 Marinha Grande 
Telefone: 244 555 170 Fax: 244 555 173  

 

INFORMAÇÃO 
Matrículas 2019/2020 

 (4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º ,9.º anos) 

A renovação de matrícula dos alunos que frequentam o 1.º, 2.º 3.º 5.º, 7.º e 8.º 
anos é automática, sendo efetuada pelos Serviços Administrativos. 

A renovação de matricula do 4.º ano  será feita nos dias 3, 4 e 5 de julho, na 
escola Nery Capucho das 9.30 às 12.30 e das 14.00 às 16.00. 

A renovação de matrícula do 6.ºano será feita nos dias 27 e 28 de junho, na 
escola Nery Capucho, com a seguinte calendarização:  

    - dia 27 de junho, das 13:30 h às 16:00h – turmas A, B e C; 

    - dia 28 de junho, das 9:00 h às 13:30h – turmas D e E ; das 13:30h às 16:00h – 
turmas F e G. 

 
A renovação de matrícula do 9ºano será feita nos dias 16 e 17 de julho – das 9:00 às 16:00h, na 
escola Pinhal do Rei. 
 
Caso necessitem de:  
- Candidatura de subsídio escolar - Documentos necessários: 
 

Para atribuição de subsídio de Ação Social Escolar os Encarregados de Educação 
devem entregar nos Serviços Administrativos do Agrupamento (até ao dia 30 de junho) 
os seguintes documentos: 

•  Boletim de candidatura devidamente preenchido (a adquirir na secretaria). 

•  Declaração atualizada, emitida pela Segurança Social, da qual conste o 

posicionamento do escalão de abono de família. 

• Os trabalhadores que se encontrem desempregados há três ou mais meses e que 

estejam inscritos nos Centros de Emprego, devem trazer comprovativo emitido 

pelo respetivo Centro de Emprego. 

 
- Candidatura ao Transporte Escolar - Documentos necessários: 
 

• Os alunos que se candidatam pela 1ª vez devem entregar o formulário de 

candidatura (a adquirir na secretaria) devidamente preenchido. 

• Para os alunos que vão solicitar o passe pela primeira vez deve ser entregue uma 

fotografia. 

• Os alunos que pretendam renovar o passe devem entregar na secretaria o passe 

antigo e o formulário de candidatura (a adquirir na secretaria) devidamente 

preenchido. 

O Presidente da CAP 
 

Pedro de Oliveira Lopes 
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