ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU

Assunto:

ENTREGA DOS REGISTOS DE AVALIAÇÃO
MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2017/2018

As matrículas para o próximo ano letivo decorrem conforme as datas e horários abaixo indicados:

Ano/Turma

Professores

9ºA

Cristina Street

SALA

DATA/HORA

Ala antiga

206

Quarta-Feira, 5 de JULHO
das 11:30 às 14:30

9ºB

Paulo Guerra

e
207

das 16:30 às 18:45

A matrícula dos alunos é provisória até a afixação das pautas de exame (14 de julho – 1ª fase; 4 de agosto – 2ª
fase). Caso o aluno não transite de ano, deve levantar, junto da secretaria, o novo boletim de matrícula.
Caso não tenha sido efetuada, por razões excecionais, dentro do calendário previsto no ponto anterior, a
matrícula poderá ser realizada no seguinte horário:

Secretaria

Quinta-Feira
6 de julho

08:30 – 13:00
14:30 – 19:00

DOCUMENTOS EXIGIDOS:
1)
2)
3)
4)

Boletim de matrícula (a recolher e validar junto do professor);
6 Fotografias (l,5 polegada) + suporte digital;
Fotocópia do BIR do aluno em folha A4 (frente e verso);
Fotocópia BIR dos pais e/ou do encarregado de educação em folha A4 (frente e verso).

PROPINAS: Ver documento em anexo.
No ato da matrícula será efetuado o pagamento da 1ª prestação, na Secretaria.
Se tiver aderido ao pagamento automático a cobrança será feita em 17/07/2017.
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 學年報名
下學年度學生的報名日期和時間如下：
年級 / 班別

老師姓名

班房
（舊翼）

9ºA

Cristina Street

206

9ºB

Paulo Guerra

207

日期 / 時間

星期三, 七月五日
上午 11:30 至 14:30
下午 16:30 至 18:45

在第一階段 (7 月 14 日) ; 第二階段(8 月 4 日) 之考試結果公佈前，學生之報名只作臨時性質。
如學生在總成績公佈後未能升級請到寫字樓領取新報名表。
如因事未能於上述日期辦理有關事項，請於下列日期和時間到寫字樓辦理報名：

寫字樓

七月六日 - 星期四

08:30 – 13:00
14:30 – 19:00

所需文件:
1) 報名表（須經班主任簽核）;
2) 6 張彩色相 (l 寸半) + 相片磁碟;
3) 學生的澳門居民身份證影印本 (前後);
4) 父母/家長的澳門居民身份證影印本 (前後);
學費: 看附件。
按上述日期到寫字樓報名時應繳交第一期學費。
已辦理自動轉帳申請，扣款將於 七月十七日 進行。
如欲申請自動轉帳請到寫字樓填寫有關申請表。

