
 

 

 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA -  2018/19 

 Alunos que frequentam o 11ºAno em 2017/18 

 

A Direção informa que as datas de afixação de pautas e de renovação de matrícula para 2018/19 são as 

constantes da tabela: 
 

Ano frequentado 

em 2017/18 

Período de 

renovação de 

matrículas 

Final das 

atividades 

letivas 

Afixação de pautas 

3º período Exame 

11º Ano 
De 30 de maio a 

6 de de junho 
6 de junho 8 de junho às 19h 12 de julho 

 

 

A data de entrega dos documentos de renovação de matrícula será combinada entre os alunos e os respetivos 

Diretores de Turma. Esta renovação de matrícula torna-se definitiva após a afixação das pautas de exame. 

 

Todos os alunos deverão renovar a sua matrícula com o Diretor de Turma, exceto os que pretendam 

transferência de escola, cujo pedido deverá ser apresentado após a afixação das pautas de exame. 

 

No documento "Renovação de matrícula", campo "Disciplinas em que pretende matricular-se – 

Observações/Disciplinas de escolha” deverá constar: 

 

 Dois pares de disciplinas bienais específicas, por ordem decrescente de prioridade. O segundo par será 

considerado se não for possível a inscrição no primeiro par de disciplinas pretendido e optar por continuar 

a frequentar esta escola; 

ou 

 Um par de disciplinas de opção e outras escolas que pretenda frequentar caso não obtenha vaga no par 

de opções pretendido. 

 

A Direção informa que, no próximo ano letivo, os alunos poderão escolher os seguintes pares de opções, ressalva-

se, no entanto, que a abertura de qualquer disciplina de opção está condicionada pelo número mínimo de inscrições: 

Curso de Ciências e Tecnologias:  Biologia / Aplicações Informáticas,  Física / Aplicações Informáticas,  

Biologia / Psicologia e Química / Aplicações Informáticas; 

Curso de Ciências Socioeconómicas: Economia / Sociologia e Economia / Aplicações Informáticas; 

Curso de Línguas e Humanidades: Sociologia / Psicologia e Geografia / Ciências Políticas; 

Curso de Artes Visuais: Oficina de Artes / Oficina de Multimédia B. 

 

Apenas necessita entregar os documentos mencionados no impresso “Renovação de Matrícula” quando se verificou 

alteração de dados. 

 

Os PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA DE AGRUPAMENTO são realizados, de 16 a 19 de julho, período 

subsequente à definição da situação de transição/aprovação do aluno. 

PAGAMENTO (em numerário): 

Os alunos, fora da escolaridade obrigatória, deverão proceder ao pagamento de 25 euros, valor que inclui o 

seguro escolar. 

Desejamos a todos os melhores resultados escolares e um bom e merecido descanso. 

 

2018-05-28                                                                                           
     A Direção                                    

 


