
 

 

ANO LECTIVO 2020-2021 
INSCRIÇÕES DE NOVOS ALUNOS 

PRÉ-ESCOLAR, ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO  
PROCEDIMENTOS 

 
1. O Encarregado de Educação solicita, em impresso próprio, autorização de matrícula na Secretaria, devendo anexar (no caso dos 

ensinos básico e secundário): 

 Boletim de Transferência (alunos provenientes do sistema educativo português); 

 Certidão de Habilitações devidamente homologada pelo Ministério da Educação de Moçambique ou homologada pelo 
Consulado de Portugal no país de origem e Impresso de Pedido de Equivalência (alunos provenientes de outros sistemas 
educativos); (somente para alunos a partir do 2º ano de escolaridade). 

 
2. Após autorização, é adquirido na Secretaria, o pacote, contendo a informação e os impressos relativos à matrícula.  
 
3. O Encarregado de Educação deve preencher os impressos (mencionando sempre que possível, e de forma legível, o endereço 

do seu correio eletrónico, visando a simplificação e a celeridade dos procedimentos administrativos, no caso de necessidade de 
esclarecimentos), bem como efetuar os pagamentos devidos, através de transferência ou multibanco. 

 
4. O valor da inscrição é de 150 Euros e engloba impressos, caderneta escolar, seguro escolar, cartão magnético do aluno e cartão 

magnético do encarregado de educação. O valor da matrícula é de 120 Euros. 
 
5. O valor da propina é pago mensalmente, sendo a 1.ª recebida no ato da matrícula. 
 
6. Os Coordenadores do ciclo correspondente ao ciclo de ensino pretendido são os responsáveis pelo acompanhamento técnico-

pedagógico do processo de matrícula.  
 
7. Os impressos, depois de devidamente preenchidos e o comprovativo de pagamento são entregues na Secretaria com: 

 3 fotografias do aluno atualizadas; 

 1 fotografia do Encarregado de Educação; 

 Fotocópia do B.I. atualizado ou cartão de cidadão; 

 Fotocópia do Boletim de Saúde atualizado, fazendo prova que tem o tétano em dia; 

 Fotocópia do documento de identificação do Encarregado de Educação; 

 Caso o Encarregado de Educação não seja o pai ou mãe do aluno, deve apresentar uma declaração de autorização emitida 
pelos pais, cuja assinatura será conferida após verificação do documento de identificação ou documento do Tribunal 
comprovando a respetiva tutela. 

 
8. No ato de entrega do pacote nos Serviços de Administração Escolar é fornecido um Talão de Confirmação da Matrícula. 

Posteriormente, é feito o registo da matrícula no sistema interno e após o registo é emitido o recibo referente aos pagamentos 
efetuados.  

 
9. Os alunos que não formalizarem a matrícula dentro dos prazos estabelecidos, correm o risco de perder a vaga previamente 

concedida neste estabelecimento de ensino. Às matrículas realizadas fora dos prazos estabelecidos aplica-se uma penalização 
de 50 Euros. 

 
10. Os pagamentos efetuados, em caso de desistência, não serão devolvidos, tendo presente os encargos financeiros entretanto 

assumidos no recrutamento do pessoal docente.  
  
11. Todos os alunos inscritos na EPM-CELP estão sujeitos ao cumprimento do Regulamento Interno disponível para conhecimento 

na página da Escola. O seu desconhecimento não justifica a prática de atos ou omissões cometidas. 
 
12. O fardamento escolar é de uso obrigatório e está disponível para venda no respetivo departamento, nas instalações da EPM-

CELP. Pode também ser adquirido no exterior desde que cumpra cor e modelos em vigor na Instituição. 
 
13. Para mais esclarecimentos poderá aceder à página de Internet da EPM-CELP (www.epmcelp.edu.mz), dirigir-se à Secretaria ou 

utilizar o endereço eletrónico epm-secretaria@epmcelp.edu.mz. As dúvidas de natureza pedagógica serão esclarecidas pelos 
Coordenadores de Ciclo. 

http://www.epmcelp.edu.mz/


 

 

 
 EPM-CELP – 30 de maio de 2020 

 

 

___________________________________________________, Encarregado de educação do(a) candidato a aluno(a) 

___________________________________________________ para o ___º ano, declaro que tomei conhecimento dos 

procedimentos de matrícula para o ano letivo 2020/2021, prazos para pagamento de propinas e informações sobre fardamento. 

              

Maputo, ____/____/2020     _____________________________________________________________________ 

                   (Assinatura legível do Encarregado de Educação) 


