AVISO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS – 2º E 3º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO
2020/2021

I - CRONOGRAMA

Anos de
Escolaridade

Reuniões de
Avaliação

Avaliação
disponível no
Inovar Consulta e
Afixação das
pautas

11º / 12º

26 e 29 de
junho

30 de junho

9º ano
5º, 6º, 7º , 8º,
10º anos

29 e 30 de
junho e 1 de
julho

2 de julho

Regularizar
situação na
secretaria*

1 e 2 de julho

3 e 6 de julho

Renovação de matrícula
(3 dias subsequentes à definição da sua situação escolar)

- se o aluno não efetuar exames para aprovação da disciplina, tem que renovar a
matrícula até 3 de julho
- caso o aluno tenha realizado exames, a renovação de matrícula ocorrerá nos
três dias subsequentes à definição da sua situação escolar (afixação das pautas
de exame – 03 de agosto)
- se o aluno não efetuar exames tem que renovar a matrícula até 7 de julho
Até 7 de julho

*A regularização da situação na secretaria só se aplica aos alunos de 9º, 11º e 12º anos que ficaram retidos/ não aprovados e tenham que realizar provas
finais/ provas de equivalência à frequência/ exames nacionais para obter aprovação.

II - ENQUADRAMENTO
- As medidas excecionais e temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, são estabelecidas pelo Decreto-Lei n.º 14G/2020, nomeadamente do Artº 11º ao 13º do CAPÍTULO IV. Para mais detalhes relativos aos procedimentos de matrícula ano letivo 2020/2021, consulte as
Perguntas Frequentes (FAQ’s) da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE).

III – PROCEDIMENTOS
- O encarregado de educação deve realizar o pedido de renovação de matrícula do seu educando, na aplicação “Portal das Matrículas” ,
(portaldasmatrículas.edu.gov.pt), que lhe permite, mediante consentimento prévio, fornecer toda a informação e documentação necessária à
instrução do processo de matrícula. Para utilizar este serviço, deve recorrer a uma das seguintes formas de autenticação:
1. Credenciais de acesso ao Portal das Finanças
2. Cartão de Cidadão - Para a autenticação com recurso ao Cartão de Cidadão é necessário o Cartão de Cidadão e o respetivo PIN de autenticação, um
leitor de cartões ligado a um computador com acesso à Internet e ter instalado no computador o plugin Autenticação.Gov (disponível
em: https://autenticacao.gov.pt/fa/ajuda/autenticacaogovpt.aspx)
3. Chave Móvel Digital - Para a autenticação com recurso à Chave Móvel Digital é necessário que previamente tenha sido efetuado um pedido de Chave.
Poderá consultar a informação referente ao pedido de Chave Móvel Digital e ao processo de autenticação em https://www.autenticacao.gov.pt/a-chavemovel-digital

Ano letivo
2020/2021

Renovação da matrícula no Portal das Matrículas
O pedido de renovação de matrícula é eletrónico e o encarregado de
educação deve indicar, por ordem de preferência, cinco estabelecimentos de
educação ou de ensino, sempre que possível, cuja escolha de frequência é a
pretendida.

5º Ano

APENAS PARA EE QUE TENHAM DIFICULDADE em renovar a
matrícula no Portal das Matrículas
Devem telefonar para a escola do seu educando SOLICITANDO
MARCAÇÃO, a realizar em dia e hora indicado pelas coordenadoras
de estabelecimento, na escola sede do Agrupamento de Escolas. Aí
será facultado o apoio à renovação de matrícula eletrónica para os alunos
que ingressem o 2º ciclo (5º ano de escolaridade) pela primeira vez, com
recurso à autenticação através do cartão de cidadão (só será
permitida a entrada de um encarregado de educação de cada vez,
sem acompanhantes, devendo este trazer máscara).
CONTACTOS:
EB da Amieira - 937 607 174

EB do Araújo – 936 791 006

EB de Gondivai – 936 791 008

EB do Padrão da Légua – 937 607 24


Ano letivo
2020/2021
6º, 8º e 9º anos

7º ano

Renovação da matrícula no Portal das Matrículas
Renovação de matrícula é eletrónica no Portal das Matrículas

APENAS PARA EE QUE TENHAM DIFICULDADE em renovar a
matrícula no Portal das Matrículas
Deverá dirigir-se aos Serviços Administrativos na escola sede do

Pedido de renovação de matrícula é eletrónico no Portal das Matrículas e o

Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua.

encarregado de educação deve indicar por ordem de preferência, cinco

O acesso aos Serviços Administrativos respeitará as seguintes regras:

estabelecimentos de educação ou de ensino, sempre que possível, cuja

- o encarregado de educação deverá efetuar marcação para o seguinte

escolha de frequência é a pretendida.

número de telemóvel 93 752 8707

O encarregado de educação ou o aluno, quando maior de idade, deve indicar

- quem não efetuou marcação por telemóvel, terá que aguardar a sua

por ordem de preferência, cinco estabelecimentos de ensino, sempre que

vez, mediante disponibilidade dos serviços, no exterior, junto ao átrio de

possível, cuja escolha de frequência é a pretendida, e deve indicar

entrada da escola sede do Agrupamento, mantendo a distância

igualmente o curso ou cursos pretendidos entre os Cursos Científico-

recomendada pela DGS entre os utentes;

Humanísticos, os Cursos Profissionais, os Cursos do Ensino Artístico

- só será permitida a entrada a uma pessoa de cada vez (não será

Especializado, e os Cursos Científico-Humanísticos do Ensino Recorrente,…

permitida a entrada de mais elementos do agregado familiar);
- uso obrigatório de máscara.

10º ano**
CT
A oferta formativa
dos CCH da
Escola Básica e
Secundária de
Padrão da Légua
é a seguinte:

LH

CSE

AV

10º Ano
Formação Geral
Formação Especifica
ING (continuação)
FQA + BG
ESP (iniciação)
FQA + GDA
ESP (continuação)
Outra
FR (continuação)
ING(continuação)
GEO A + MACS
ESP (iniciação)
GEO A + ALEMÃO
ESP (continuação)
MACS + ALEMÃO
FR (continuação)
Outra
ING(continuação)
ECON A + GEO A
ESP (iniciação)
ECON A + HIST B
ESP (continuação)
Outra
FR (continuação)
ING(continuação)
GDA + HCA
ESP (iniciação)
GDA + MAT B
ESP (continuação)
Outra
FR (continuação)

Os horários, de segunda a sexta-feira, para marcações serão os
seguintes:
- entre as 10 horas e as 13 horas
- entre as14 horas e as 16 horas
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO PRESENCIAL:
 Cartão de Cidadão do Aluno, do Pai e da Mãe;
 Comprovativo de morada (fotocópia de fatura de água ou eletricidade,
em nome de um dos progenitores);
 Dados relativos à composição do agregado familiar por últimos
validados pela Autoridade Tributária, caso o Encarregado de Educação
não seja o pai ou a mãe;
 A identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde
 Escalão da prestação social de abono de família que seja pago pela
segurança social, escalão A e B;

Ano letivo

Renovação da matrícula no Portal das Matrículas

2020/2021

APENAS PARA EE QUE TENHAM DIFICULDADE em renovar a
matrícula no Portal das Matrículas
Deverá dirigir-se aos Serviços Administrativos na escola sede do

11º Ano

Renovação de matrícula é eletrónica no Portal das Matrículas

Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua.
O acesso aos Serviços Administrativos respeitará as seguintes regras:
- o encarregado de educação deverá efetuar marcação para o seguinte

12º Ano **

Renovação de matrícula é eletrónica no Portal das Matrículas

número de telemóvel 93 752 8707
- quem não efetuou marcação por telemóvel, terá que aguardar a sua

A oferta formativa
dos CCH da
Escola Básica e
Secundária de
Padrão da Légua
é a seguinte:

12º Ano

CT

GRUPO 1
FÍSICA

GRUPO 2
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B

BIOLOGIA

INGLÊS

QUIMICA
Dos Grupos I e II
o aluno pode
escolher duas
disciplinas do
Grupo I ou uma
disciplina do
Grupo I e outra
do Grupo II

LH
CS
E
AV

GEOGRAFIA C
INGLÊS
PSICOLOGIA B
GEOGRAFIA C
ECONOMIA C
OFICINA DE ARTES
OFICINA MULTIMÉDIA

PSICOLOGIA B
ECONOMIA C
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B
ECONOMIA C
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B
INGLÊS
APLICAÇÕES INFORMÁTICAS B
INGLÊS

vez, mediante disponibilidade dos serviços, no exterior, junto ao átrio de
entrada da escola sede do Agrupamento, mantendo a distância
recomendada pela DGS entre os utentes;
- só será permitida a entrada a uma pessoa de cada vez (não será
permitida a entrada de mais elementos do agregado familiar);
- uso obrigatório de máscara.
Os horários, de segunda a sexta-feira, para marcações serão os
seguintes:
- entre as 10 horas e as 13 horas
- entre as14 horas e as 16 horas
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO PRESENCIAL:
 Cartão de Cidadão do Aluno, do Pai e da Mãe;
 Comprovativo de morada (fotocópia de fatura de água ou eletricidade,
em nome de um dos progenitores);
 Dados relativos à composição do agregado familiar por últimos
validados pela Autoridade Tributária, caso o Encarregado de Educação
não seja o pai ou a mãe;
 A identificação da entidade e o número relativo ao subsistema de saúde
Escalão da prestação social de abono de família que seja pago pela
segurança social, escalão A e B;

** De acordo com a legislação em vigor, as disciplinas de opção só abrem mediante o número mínimo de 20 alunos. (para o 10ºano, disciplina de língua estrangeira na
formação geral e as 2 disciplinas bienais na formação específica; para o 12ºano, duas disciplinas anuais).
As opções dos alunos no ato de renovação de matrícula devem ser coincidentes com as do formulário que preencheram online, com o DT, e do qual receberam uma cópia
no respetivo email.
25 DE JUNHO DE 2020
A Diretora
Isabel Maria Pereira Antunes Morgado

