
                                                   
 
 

MATRÍCULAS PARA NOVOS ALUNOS  2017/2018 
 

ATENÇÃO: 
 Não será aceite a matrícula aos alunos que se apresentem sem os documentos acima indicados. 

 
1-   Para os Cursos de Iniciação Musical, Cursos Básicos em Regime Supletivo e Articulado, e para os Cursos 

Secundários em Regime Supletivo a matrícula será no Átrio Principal, de 01 a 11 de Agosto e de 16 a 31 

de Agosto com o seguinte horário:   

 
2ª, 4ª e 6ª-feira de Manhã: 09h30m-12h30m   

3ª e 5ª feira de Tarde: 14h00m-16h00m 

 
Será distribuído um número limitado de senhas de atendimento para cada dia, na abertura do atendimento, na 

Portaria. 

2- Documentos necessários: 

1-   Fotografias atualizadas (não se aceitam fotocópias). Caso opte pelo cartão de aluno ISIC, uma das 
fotografias deverá ter 512KB e as medidas 3,5 x 4,5 cm. 

2-   Fotocópias do Cartão de Cidadão e o (original válido) devidamente autorizadas e traçadas para o efeito. 
Em caso de não autorização será impressa a informação diretamente do cartão de cidadão com um 
custo de €0.15. 

3-   1 fotocópia do Cartão de Contribuinte do aluno (situações especiais) 
4-   1 fotocópia do Cartão de Utente (situações especiais) 
5-   NISS (N.º de identificação da Segurança Social) 
6-   Declaração do Centro de Saúde atestando que o Boletim de Vacinas se encontra devidamente 

atualizado. 
      7-    Alunos com instrumento alugado à EMCN: 
      - Fotocópia do recibo comprovativo do pagamento para 2017/2018, do aluguer de instrumento. 
      - Fotocópia da apólice do seguro de instrumento – atualizada para 2017/2018.  
 
3 – Custos:  

•   €5 para o cartão magnético de aluno(a ser entregue ao aluno no início do ano letivo – novos alunos). 
Os alunos que realizam renovação de matrícula podem optar pelo Cartão de aluno ISIC, tendo este 
um custo de €5,50. 

•   €3 para o boletim de matrícula - alunos com mais de 18 anos 
•   €2 para ficha de atualização de dados - alunos com mais de 18 anos  (regime integrado– entregue 

pelo DT na reunião em Setembro) 
•   €2 para a caderneta do ensino regular – só para alunos do Regime Integrado. 
•   €0,50 para o boletim de renovação de matrícula no ensino regular básico - só para alunos do Regime 

Integrado que vão mudar de regime/escola. 
•   €1 para o boletim de renovação de matrícula no ensino regular secundário - só para alunos do 

Regime Integrado que vão mudar de regime/escola. 
•   €5 para taxa de ocupação do cacifo. 
•   Propinas: €0.45 por disciplina - alunos com mais de 18 anos. 
•   €5,57 para Seguro Escolar - alunos com mais de 18 anos. 

 
 
5 - Prazo suplementar: nos 8 dias úteis imediatamente seguintes após o prazo definido pela escola, para cada 
ano/grau/instrumento, mediante o pagamento de uma propina suplementar de €5. Terminado esse prazo só se 
poderão matricular mediante existência de vaga e requerimento autorizado pela Diretora, até 31 de Dezembro, 
com o pagamento de uma propina suplementar de €10. 
 

Lisboa, 26 de Julho de 2017                                   A Diretora                                   


