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MATRÍCULAS 

2015/2016 
 
Conforme estipulado na Portaria nº 243/2012, de 10 de agosto: 

 
O(A) aluno(a) não pode matricular-se mais de três vezes para frequência do mesmo ano de 

escolaridade do curso em que está inserido(a), podendo, todavia, fazê-lo noutro curso de nível 
secundário de educação; 

Na situação em que à data do início do ano escolar, os alunos já tenham atingido os 18 
anos de idade, não é permitida em caso algum, a frequência pela 3ª vez do mesmo curso no 
mesmo ano de escolaridade; 

Os alunos que tenham completado 20 anos de idade até à data do início do ano escolar, só 
podem matricular-se em cursos do ensino recorrente ou noutras ofertas de educação, destinadas 
a adultos. Excetuam-se os alunos que tenham transitado de ano e não tenham interrompido os 
estudos no último ano escolar. 
 

DO 10º ANO PARA O 11º ANO DE ESCOLARIDADE 
 

 Os alunos devem assinalar no impresso de matrícula todas as disciplinas a que desejam 
matricular-se e o ano de escolaridade a que se referem. 
 Os alunos que transitem a todas as disciplinas são automaticamente matriculados no 11º 
ano de escolaridade; 
 Os alunos que reprovem a uma ou duas disciplinas do 10º ano, são automaticamente 
matriculados nessas disciplinas no 10º ano e são matriculados nas restantes disciplinas que 
transitaram no 11º ano de escolaridade; 
 Os alunos que reprovem no 10º ano de escolaridade são automaticamente matriculados 
nas disciplinas em que reprovaram. Se quiserem inscrever-se às outras disciplinas para melhoria 
de classificação, terão de se dirigir à Secretaria após a afixação das pautas para fazer a respetiva 
matrícula. 
 No 11º ano de escolaridade os alunos vão ter de realizar dois exames: nas duas disciplinas 
bienais da componente de formação específica ou numa disciplina bienal da componente de 
formação específica e na disciplina de Filosofia da componente de formação geral, de acordo com 
a opção do(a) aluno(a), a decidir no impresso de inscrição para os exames nacionais.  
 Se faltar algum impresso de matrícula, o(a) aluno(a) deverá dirigir-se à Secretaria. 
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DO 11º ANO PARA O 12º ANO DE ESCOLARIDADE 

 
 Os alunos devem assinalar no impresso de matrícula todas as disciplinas a que desejam 
matricular-se e o ano de escolaridade a que se referem. 
 Os alunos que no final do 11º ano tenham apenas duas disciplinas, em que não estão 
aprovados ou que não transitaram, no conjunto de todas as disciplinas que compõem o plano de 
estudos do 11º ano, são automaticamente matriculados nessas disciplinas no ano em que têm as 
disciplinas por fazer e no 12º ano às disciplinas em que transitaram. 

No 12º ano têm de escolher duas disciplinas de opção, em que uma delas terá de ter 
precedência com as disciplinas de opção do 11º ano. Na matrícula terão de escolher quatro 
disciplinas de opção por ordem de preferência (porque pode não ser possível abrir a 1ª e 2ª 
escolha); 
 Os alunos que transitem a todas as disciplinas são automaticamente matriculados no 12º 
Ano de Escolaridade. No 12º ano têm de escolher duas disciplinas de opção, em que uma delas 
obrigatoriamente terá de ter precedência com as disciplinas de opção do 11º ano. Na matrícula 
terão de escolher quatro disciplinas de opção por ordem de preferência (porque pode não ser 
possível abrir a 1ª e 2ª escolha). 
  

DISCIPLINAS DE OPÇÃO NO 12º ANO DE ESCOLARIDADE 
 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

Biologia, Geologia, 
 Física, Química 

Escolher obrigatoriamente uma 
(1) disciplina 

 
Escolher a segunda (2) opção 
de entre todas as disciplinas Aplicações Informáticas B, 

Psicologia B,  
Língua Estrangeira I, II ou III 
(Inglês / Francês / Alemão) 

 

 
ARTES VISUAIS 

Oficina de Artes,  
Oficina de Multimédia B,  

Escolher obrigatoriamente uma 
(1) disciplina 

 
 

Escolher a segunda (2) opção 
de entre todas as disciplinas 

Aplicações Informáticas B, 
Psicologia B,  

Língua Estrangeira I, II ou III 
(Inglês / Francês / Alemão) 

 

 
LÍNGUAS E HUMANIDADES 

Geografia C, Psicologia B, 
Língua Estrangeira I, II ou III 
(Inglês / Francês / Alemão) 

Escolher obrigatoriamente uma 
(1) disciplina 

 
Escolher a segunda (2) opção 
de entre todas as disciplinas 

Aplicações Informáticas B  
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 Os alunos que transitem para o 12º Ano não podem fazer melhorias a disciplinas do 11º 
ano concluídas, só podem fazer melhorias mediante inscrição nos exames nacionais e/ou provas 
de equivalência à frequência. 
 Os alunos que reprovem no 11º ano de escolaridade são automaticamente matriculados 
nas disciplinas em que reprovaram. Se quiserem inscrever-se às outras disciplinas para melhoria 
de classificação, terão de se dirigir à Secretaria após a afixação das pautas para fazer a respetiva 
matrícula. 
 Se faltar algum impresso de matrícula, os alunos deverão dirigir-se à Secretaria. 

 
 

REPETENTES NO 12º ANO DE ESCOLARIDADE 
 

 As matrículas dos alunos que estão no 12º Ano não foram impressas. Os alunos que 
desejarem fazer a matrícula para o ano letivo 2015/2016, devem dirigir-se à Secretaria e pedir 
para ser impressa a respetiva matrícula. Devem matricular-se dentro deste prazo. 
 Os alunos que reprovarem com os exames nacionais, cujas notas são afixadas a 13 de julho 
têm 2 dias após a afixação das notas para virem formalizar a matrícula sem multa. 
 
 

ENTREGA DA MATRÍCULA E DOCUMENTOS PARA 
TODOS OS ANOS DE ESCOLARIDADE 

 
 O Prazo de entrega das matrículas decorrerá de 27 de maio a 29 de maio de 2015 no 
Gabinete da Chefe de Serviços Administrativos, para os alunos que estão, no presente ano letivo, 
no 11º e 12º anos de escolaridade e de 01 de junho a 03 de junho de 2015, para os alunos que 
estão, no presente ano letivo no 10º ano de escolaridade, conforme calendarização e horário já 
estipulado. 
 
Os Diretores de turma entregarão a matrícula ao aluno(a), para ser devidamente preenchida, 
atualizada e assinada pelo encarregado de educação e depois a respetiva matrícula deverá ser 
entregue na Secretaria pelo aluno, dentro do prazo estabelecido, com os documentos abaixo 
mencionados: 
 
 - o boletim de vacinas atualizado; 
 - Se o Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão caducou têm de entregar fotocópia do 
mesmo. Esta informação está assinalada a lápis nos alunos em questão. 
 - 1 Fotografia; 
 - Se os encarregados de educação tiverem endereço eletrónico, deverão indicar no 
respetivo impresso de matrícula. 
   
 Os alunos que pretendam pedir transferência de escola deverão indicar no exterior do 
envelope, o nome da escola que pretendem frequentar e a respetiva morada. Estes alunos não 
pagam a matrícula. 
Os alunos que pretendem mudar de curso deverão mencionar na respetiva matrícula.  
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PAGAMENTO DA MATRÍCULA 

 
 
 Os alunos que estão dentro da escolaridade obrigatória pagam somente os impressos de 
matrícula. 
 
 Todos os alunos que estão fora da escolaridade obrigatória fazem o pagamento de todos 
os montantes abaixo mencionados, quando entregarem a respetiva matrícula no Gabinete da 
Chefe de Serviços Administrativos. 
 
Impressos de Matrícula:  2,50 € 
 
Expediente:   6,00 € 
 
Seguro Escolar:  4,85€ 
 
A.C. Escolar:   5,00 € 
 
Total:    18,35€  A este valor acrescenta-se o valor das propinas 
 
 
Propinas: 0,45€ por cada disciplina 
 
Multa: 5,00€ até 16/06/2015 e 10,00€ de 17/06/2015 a 31/12/2015. 
 

Os alunos que estão no 12º ano de escolaridade tem 3 dias após a afixação das pautas dos 
resultados dos exames nacionais da 1ª fase e/ou 2ª fase para efetuarem a matrícula. Após esta 
data, se não efetuaram a respetiva matrícula estão sujeitos a uma multa de 10€ até 31/12/2015. 

 
Os alunos que estão fora da escolaridade obrigatória e que têm subsídio (A ou B), neste 

ano letivo, não pagam as propinas para o próximo ano letivo.  
 
Todos os outros alunos têm de pagar as propinas. 

 
 

 

 Salvaterra de Magos, 19 de maio de 2015. 

 

A Diretora 

Maria Manuela Esménio 

 


