INFORMAÇÃO
MATRÍCULAS 10º ANO – 2021 / 2022
Informam-se os encarregados de educação que, de acordo com a legislação em vigor
(Despacho Normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril), a renovação de matrícula para
a frequência do 10.º ano, no ano letivo 2021/2022, decorre até 30 de junho.
Os Encarregados de Educação terão de aceder ao Portal de Matrículas caso haja
uma destas alterações:
− A mudança de estabelecimento de ensino;
− A alteração de encarregado de educação;
− Alteração de Curso ou de percurso formativo;
− A escolha de disciplinas.
Nos casos mencionados, o pedido de matrícula é apresentado preferencialmente via
Internet, na aplicação informática disponível no Portal das Matrículas
(portaldasmatrículas.edu.gov.pt) com o recurso à autenticação através das
credenciais de acesso ao Portal das Finanças (usando o NIF do Encarregado de
Educação e respetiva senha de acesso), do cartão de cidadão ou chave móvel digital.
A matrícula poderá ainda ser efetuada de modo presencial, nos Serviços
Administrativos do Agrupamento, mediante agendamento efetuado através do
número de telefone 278201350 ou do email: aemsecretaria@gmail.com.
Os documentos necessários para a matrícula eletrónica são os abaixo descritos.
No caso de o pedido de matrícula/renovação ser apresentado de modo presencial,
garanta que traz consigo:
-

O seu documento de identificação;
O documento de identificação do seu educando;
Uma fotografia em formato digital/tipo passe do seu educando;
O seu Número de Identificação Fiscal e o do seu educando;
O seu Número de Identificação da Segurança Social e o do seu educando.

Em cada matriz curricular de 10º ano – cursos Científico Humanísticos, constam as
disciplinas relativas a cada curso e ainda as disciplinas que podem ser objeto de
permuta.
Do currículo de 10º ano fazem parte as quatro disciplinas da formação geral, comum a
todos os cursos, e na formação específica uma disciplina trienal – obrigatória e duas
disciplinas bienais – de acordo com as opções do aluno e do seu percurso escolar/ provas
de ingresso que pretende realizar.
De notar que esta escolha de disciplinas e a constituição das turmas tem que ser
aprovado pela DGEstE.
O Agrupamento tem ainda a oferta dos seguintes cursos profissionais a iniciar em
2020/2021: Técnico de Apoio à Gestão Desportiva; Técnico de Informática- Sistemas
e Técnico Auxiliar de Saúde
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