ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU

ASSUNTO: MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2017/2018.
ALUNOS NOVOS.

As matrículas para o próximo ano letivo decorrem conforme a data e horário abaixo indicados:

Sala de Música

Quarta-feira - 5 de julho
Quinta-feira - 6 de julho

08:30 – 13:00
e
14:30 – 19:00

DOCUMENTOS EXIGIDOS:
1) Boletim de matrícula;
2) Fotocópia do BIR do aluno em folha A4 (frente e verso) ou do Pedido de BIR ou de Autorização
de Residência emitido pelos Serviços de Emigração de Macau (caso não possua o BIR ou o Título
de Residência);
3) Fotocópia do BIR dos pais e/ou do encarregado de educação em folha A4 (frente e verso);
4) Ficha de avaliação do 3º período (exceto alunos que se matriculem no 1º ano);
5) Certificado de conclusão do 2º ciclo (para os alunos que se matriculem no 7º, 8º ou 9º ano) e do 3º
ciclo (para os que se matriculem no secundário);
6) 6 fotografias (l,5 polegada) e suporte digital;
7) Fotocópia do Boletim de Vacinas;
8) Fotocópia do cartão de saúde (cartão dourado);
9) Certificado de vacinação emitido pelo Centro de Saúde da área de residência, para os alunos que
não estão registados na Direção dos Serviços de Educação e Juventude.
NOTA: Para efeitos de atribuição de equivalência de habilitações, deverão os novos alunos oriundos de
sistemas educativos estrangeiros entregar os documentos comprovativos das suas habilitações,
devidamente traduzidos, quando redigidos em língua estrangeira, e autenticados pela embaixada ou
consulado de Portugal, ou pela embaixada ou consulado do país estrangeiro em Portugal.
PROPINAS: Ver documento em anexo.
No ato da matrícula será efetuado o pagamento da 1ª prestação, na Secretaria.
Caso queira aderir ao pagamento automático para as próximas prestações, pode preencher o
impresso na secretaria da EPM.

澳門葡文學校

事由: 2017/2018 學年新生報名事宜。

下學年度學生報名日期和時間如下：

音樂室

星期三 - 七月五日
星期四 - 七月六日

08:30 – 13:00
14:30 – 19:00

所需文件:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

報名表;
學生的澳門居民身份證影印本 (前後) 或 澳門移民局發出的澳門居民身份證或其他
逗留許可證之申請證明;
父母/監護人的澳門居民身份證影印本 (前後) ;
上學年成績表 (報讀一年班學生除外) ;
小學六年級畢業證書(報讀七, 八和九年級學生）初中畢業證書(報讀高中之學生）;
6 張彩色相 (l 寸半) + 相片磁碟;
針薄影印本;
衛生局金卡影印本;
從未於澳門教育局成功註冊的新生必須提交由澳門衛生局發出的疫苗接種證書。

備註: 為申請學歷認可 來自非葡萄牙教育體系的新生 必須提交已翻譯成葡文並經葡萄牙駐澳
總領事館或葡萄牙駐當地領事館或大使館認證和鑒定的學歷證明文件。
學費: 看附件
按上述報名日期到寫字樓報名時應繳交第一期學費。
如欲申請自動轉帳請到寫字樓填寫有關申請表。

