AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁLVARO VELHO
ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3º CICLOS DE ÁLVARO VELHO
ESCOLA EB1/JI N.1 LAVRADIO
ESCOLA EB1/JI N.2 LAVRADIO
ESCOLA EB1/JI DOS FIDALGUINHOS

PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA
MATRÍCULAS PARA ENSINO SECUNDÁRIO 10º ANO – 2020/2021

Ex. Sr. Encarregado de Educação,
Por indicação do Ministério de Educação a matrícula para os alunos que transitam para
o Ensino Secundário (alunos que irão frequentar pela primeira vez o 10º ano) devem ser
efetuada online no Portal das Matriculas em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ ,
com o recurso à autenticação através de cartão de cidadão ou código de acesso ao portal
das finanças, de acordo com a seguinte calendarização:
De 3 a 10 de julho
Apenas para situações em que não seja possível efetuar a matrícula online, o
procedimento pode ser realizado presencialmente no dia 9 de julho. No âmbito do Plano
de Contingência COVID-19, o atendimento será efetuado mediante marcação prévia
pelo nº 212059230.
Mais se informa que as avaliações do 3º período serão disponibilizadas no Inovar
Consulta na tarde do dia 3 de julho.
Os alunos que realizem provas de equivalência à frequência em julho, devem efetuar a
sua matrícula /renovação nos três dias úteis seguintes à afixação das respetivas pautas
de exame, nos Serviços Administrativos do Agrupamento.
Os alunos que não transitam de ano devem efetuar renovação de matrícula para o 9º ano.

Nota:
- O/A encarregado de educação deve indicar por ordem de preferência, cinco
estabelecimentos de ensino, sempre que possível, cuja escolha de frequência é a
pretendida, e deve indicar igualmente o curso ou cursos pretendidos entre os Cursos
Científico-Humanísticos, os Cursos Profissionais, os Cursos do Ensino Artístico
Especializado, entre outros. Deve também selecionar as disciplinas bienais da Formação
Específica que pretende frequência.
- Certifique-se que o NIF do Enc. Educação se encontra atualizado para atribuição dos
vouchers dos manuais escolares.

