AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANT’IAGO
Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS E MATRÍCULAS ELETRÓNICAS - (17/18)
PARA OS 6º, 7º, 8º, 9º e PIEF
• As renovações de matrícula são efetuadas preferencialmente com o Diretor
de turma na última reunião com os Encarregados de Educação. As reuniões
com o Diretor de Turma realizam-se a 26 e 28 de Junho. (Consultar a
calendarização afixada).
• Na reunião com o Diretor de Turma os Encarregados de Educação devem
devolver, devidamente preenchidos e assinados os documentos antes
entregues ao aluno (na última semana de aulas) e de acordo com as
instruções fornecidas.
• Caso o Encarregado de Educação não possa estar presente na reunião com o
Diretor de Turma, ou não apresentar a documentação necessária, poderá
efetuar a renovação de matrícula nos serviços administrativos até ao dia 7
de Julho.
• Caso o Encarregado de Educação pretenda efetuar a transferência de escola
deve assinalar essa intenção na folha de atualização de dados e depois da
renovação de matrícula com o Diretor de Turma, dirigir-se aos serviços
administrativos para agendar a matrícula electrónica no Portal das Escolas.
• O agendamento da matrícula electrónica também pode ser efetuado através
de telefone.
• O prazo para as matrículas electrónicas (só para transferências) decorre
entre 19 de Junho e 20 de Julho.
• Ao pedir transferência os alunos perdem a vaga nesta escola, podendo esta
ser ocupada por alunos oriundos de outras escolas.
Junho 2017

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANT’IAGO
Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS E MATRÍCULAS ELETRÓNICAS - (17/18)
PARA O 10ºANO
• Os alunos do 10ºano que repetem a matrícula nesse ano, que já estão
certificados com o 9º ano ou que pretendem mudar de curso devem dirigir-se
à secretaria e agendar a sua matrícula electrónica no Portal das Escolas de
19 de junho 19 de julho.
• Os alunos que foram aprovados no final do 3º ciclo (9º ano, CEF e PIEF) e
após a publicação dos resultados da 1ª fase das provas finais de ciclo (14 de
julho) devem agendar a sua matrícula electrónica no portal das escolas que
decorrerá de 14 a 19 de Julho.
• O agendamento da matrícula electrónica também pode ser efetuado através
de telefone.
• Para a matrícula electrónica são necessários os seguintes documentos:
- Registo de avaliação do 9º Ano (pedir ao Diretor de Turma).
- Cartão de cidadão do aluno e do Encarregado de Educação.
- Boletim de vacinas.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANT’IAGO
Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS E MATRÍCULAS ELETRÓNICAS - (17/18)
PARA OS 11º e 12ºANOS
• As renovações de matrícula são efetuadas preferencialmente com o Diretor
de turma na última reunião com os Encarregados de Educação/Alunos. As
reuniões com o Diretor de Turma realizam-se a 28 de Junho. (Consultar a
calendarização afixada).
• Na reunião com o Diretor de Turma os Encarregados de Educação/Alunos
devem devolver, devidamente preenchidos e assinados os documentos antes
entregues ao aluno (na última semana de aulas) e de acordo com as
instruções fornecidas.
• Caso o Encarregado de Educação/aluno não possa estar presente na reunião
com o Diretor de Turma, ou não apresentar a documentação necessária,
poderá efectuar a renovação de matrícula nos serviços administrativos até ao
dia 7 de Julho.
• Caso o Encarregado de Educação/Aluno pretenda efetuar a transferência de
escola deve assinalar essa intenção na folha de atualização de dados e
depois da renovação de matrícula com o Diretor de Turma, dirigir-se aos
serviços administrativos para agendar a matrícula electrónica no Portal das
Escolas.
• O agendamento da matrícula electrónica também pode ser efetuado através
de telefone.
• O prazo para as matrículas electrónicas decorre entre 19 de Junho e 19 de
Julho.
• Ao pedir transferência os alunos perdem a vaga nesta escola, podendo esta
ser ocupada por alunos oriundos de outras escolas.
• Os alunos que pretendem renovar a matrícula para o 11º e 12º ano e forem
maiores de 18 anos devem fazê-lo na secretaria pois essa renovação exige o
pagamento de seguro escolar e propinas.
• Os alunos que já frequentaram o 12º ano e não tenham realizado 70% ou
mais dos módulos previstos ao longo dos três anos do curso e pretendam
renovar a matrícula, no mesmo ano, devem articular com o DT/Secretaria.
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANT’IAGO
Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago

REUNIÃO DIRETOR DE TURMA/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
Os alunos e respetivos Encarregados de Educação devem dirigir-se à sala correspondente (todas no 1º piso do Bloco A)
onde serão recebidos pelos Diretores de Turma/Secretários.

2ª Feira – 26 de Junho de 2017

(Todos os alunos)
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.30h/12.30h

5ºA
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5ºJ

14.00h/17.30h

6ºA

6ºB

6ºC

6ºD

6ºE

6ºF

6ºG

6ºH

6ºI

6ºJ

Hora

Sala

INFORMAÇÕES:
1- Na falta de algum documento/assinatura não se recebe a matrícula.
2- O documento de identificação/Boletim de vacinas deve estar válido.
3- Os alunos que pretendam: Mudança de Encarregado de Educação ou Transferência de Escola devem depois da renovação da
matrícula, dirigir-se à Secretaria.
4- Não se tiram fotocópias.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANT’IAGO
Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago

REUNIÃO DIRETOR DE TURMA/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
Os alunos e respetivos Encarregados de Educação devem dirigir-se à sala correspondente (todas no 1º piso do Bloco A)
onde serão recebidos pelos Diretores de Turma/Secretários.

4ª Feira – 28 de Junho de 2017

(Todos os alunos)
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7ºG
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14.00h/17.30h

8ºA

8ºB

8ºC

8ºD

8ºE

8ºF

10º
A-B

10ºC

Hora

•

Sala

9
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11º
A-B
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11ªC

Só os alunos que vão continuar. Os alunos com equivalência ao 9ºano (certificados) encontram-se na situação dos aprovados no final do 3º
ciclo.

INFORMAÇÕES:
1- Na falta de algum documento/assinatura não se recebe a matrícula.
2- O documento de identificação/Boletim de vacinas deve estar válido.
3- Os alunos que pretendam: Mudança de Encarregado de Educação ou Transferência de Escola devem depois da renovação da
matrícula, dirigir-se à Secretaria.
4- Não se tiram fotocópias.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ORDEM DE SANT’IAGO
Escola Básica e Secundária Ordem de Sant’Iago

REUNIÃO DIRETOR DE TURMA/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
Os alunos e respetivos Encarregados de Educação devem dirigir-se à sala correspondente (todas no 1º piso do Bloco A)
onde serão recebidos pelos Diretores de Turma/Secretários.

4ª Feira – 28 de Junho de 2017

9ºano e CEF
Hora

Sala

14.30h/17.30h

12
9ºA

9ºB

13
9ºC

9ºD

9ºE

CEF

INFORMAÇÕES:
1- Na falta de algum documento/assinatura não se recebe a matrícula.
2- O documento de identificação/Boletim de vacinas deve estar válido.
3- Os alunos que pretendam: Mudança de Encarregado de Educação ou Transferência de Escola devem depois da renovação da
matrícula, dirigir-se à Secretaria.
4- Não se tiram fotocópias.

