Código 152365

DGEstE – DSRN

MATRÍCULAS

(Pré-escolar, 1º, 5º, 7º, 8º e 10º anos)
Informação aos pais / encarregados de educação
1. Pré-escolar e 1º ano
Estão a decorrer as matrículas até ao dia 15 de junho. Solicita-se a leitura dos
avisos publicitados na página da internet do agrupamento e afixados nas
escolas.
2. Alunos a ingressar, no ano letivo de 2018/2019, no 5º ano, 7º ano, 8º
ano e 10º anos
A matrícula deverá ser efetuada, preferencialmente, via internet na aplicação
informática disponível no Portal das Escolas (www.portaldasescolas.pt).
3. Todos os alunos que pretendam mudar de escola ou agrupamento
A matrícula deverá ser efetuada, preferencialmente, via internet na aplicação
informática disponível no Portal das Escolas (www.portaldasescolas.pt).
4. No ato da matrícula, o encarregado de educação indica, por ordem de
preferência, 5 (cinco) estabelecimentos de educação ou de ensino.
5. A matrícula considera-se condicional, só se tornando definitiva quando estiver
concluído o processo de distribuição das crianças e dos alunos pelos
estabelecimentos de ensino.
6. Estas indicações não substituem a leitura da legislação em vigor, nomeadamente
o despacho normativo nº 6/2018.
7. Nos SAE, a matrícula pode ser efetuada de acordo com a seguinte calendarização:
Alunos a ingressar no 5º ano em 2018/2019

27 e 28 de junho

Alunos a ingressar no 7º ano em 2018/2019

21 e 22 de junho

Alunos a ingressar no 8º ano em 2018/2019

25 e 26 de junho

Alunos a ingressar no
10º ano em 2018/2019

9º A (2017/2018)

Dia 16 de julho das 9h00 às 11h00

9º B (2017/2018)

Dia 16 de julho das 11h00 às 13h00

9º C (2017/2018)

Dia 16 de julho das 14h00 às 16h00

9º D (2017/2018)

Dia 17 de julho das 9h00 às 11h00

9º E (2017/2018)

Dia 17 de julho das 11h00 às 13h00

No ato da matrícula, deverá ser entregue uma foto atualizada e identificada.
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