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Atualização de matrículas/Matrículas 2019/2020 

Enc. de Educação: ___________________________________________ Contacto: _______________ 

Do(a) aluno(a): ________________________________           Ano: ___º  Turma: _____ Proc. _________ 

 

Para o ano letivo 2019/2020 é necessário que o Encarregado de Educação tome conhecimento e se pronuncie sobre 

os seguintes assuntos: 
 

 

1. PARTICIPAÇÃO EM SAÍDAS DE ESTUDO 
 

Autorizo que o meu educando participe em saídas de estudo dentro do concelho, sendo apenas informado(a) 
atempadamente do dia, hora e local da(s) mesma(s). 

 AUTORIZO     NÃO AUTORIZO 
 

 

2. FOTOGRAFIAS E EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS 
 
Durante a realização de algumas atividades poderão 
ser obtidas fotografias/filmagens dos alunos, as quais 
serão utilizadas para divulgação/valorização da 
atividade. 

 
 

 AUTORIZO   NÃO AUTORIZO 
 

 

 
Determinados trabalhos dos alunos, pela sua qualidade, 
poderão ser expostos publicamente.  
 

 AUTORIZO   NÃO AUTORIZO 
 
 

Autorizo a captura da fotografia do meu educando 

apenas para atualização no programa de alunos? 

 
 

  AUTORIZO   NÃO AUTORIZO 
 

 

3. SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO 2017/2018 
 

3.1. Conclusão do Ensino Básico 
 

9º ano regular    CEF    PCA    PIEF  
 

3.2. Escola  
 

 EB 2/3 Dr. Neves Júnior 
 

 EB 2/3 Poeta Emiliano da Costa  
 
Outra (indique qual) __________________________ 
 

3.3. Língua Estrangeira iniciada no 5º ano  
        ___________________________________  
 

3.4. Língua Estrangeira Iniciada no 7º ano  
       ___________________________________ 
 

3.5. Carece de medidas específicas no âmbito da 
Educação Especial?  Sim.  Não 

 
Quais?__________________________________ 

 

 

4 REGULAMENTO INTERNO/ESTATUTO DO ALUNO 
 
Declaro que conheço e aceito o Regulamento Interno do AEPROSA e o Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei N.º 
51/2012) e procurarei ter uma atitude ativa no cumprimento dos mesmos.  
 
Observações: O Regulamento Interno da Escola encontra-se disponível para consulta nos Serviços Administrativos das Escolas e no sítio 
http://www.aeprosa.pt 
 

     
 Data: ___/___/____           Ass. do(a) Enc. de Educação: ________________________________________________   
 
Escola________________________________________________________________________________________  
 
 
O(a) Assistente Tecnico(a) _______________________ 
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Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no ensino secundário 

No ensino secundário, as vagas existentes em cada estabelecimento de ensino para matrícula ou 
renovação de matrícula são preenchidas segundo as prioridades definidas no artigo 12º  do 
Despacho Normativo 6/2018 de 12 de abril. 

Assinale, caso se encontre nas seguintes prioridades:  

 Com necessidades educativas especiais de carácter permanente que exijam condições de 
acessibilidade específicas ou repostas diferenciadas no âmbito das modalidades específicas de 
educação, conforme o previsto nos n.os 4, 5, 6 e 7 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 
de janeiro, na sua redação atual ou do diploma sobre educação inclusiva que lhe venha a 
suceder;* 

 Com necessidades educativas especiais de carácter permanente não abrangidos pelas 
condições referidas na prioridade anterior e com currículo específico individual, conforme 
definido no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, na sua redação atual ou do 
diploma sobre educação inclusiva que lhe venha a suceder;* 

 Com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino (indique 

nome______________________________); 

 Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área 
de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido;* 

 Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 
profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de 
ensino pretendido;* 

 Que frequentaram o mesmo estabelecimento de ensino no ano letivo anterior; 

 Que comprovadamente residam ou cujos encarregados de educação comprovadamente 
residam na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino;* 

 Que frequentaram um estabelecimento de ensino do mesmo agrupamento de escolas, no ano 
letivo anterior; 

 Que desenvolvam ou cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 
profissional na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino.* 

* alunos de outros agrupamentos que não o AEPROSA ou alunos do AEPROSA com dados desatualizados 
devem apresentar a documentação comprovativa no ato de matrícula   
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10º ANO 
FORMAÇÃO GERAL –  ⃝ Português 

                                                       ⃝  Língua Estrangeira I/II (1) ___________________________ 
                                                    (indicar entre Inglês, Francês, Espanhol,  Alemão ) 
                                                      ⃝  Filosofia 
                                                      ⃝  Educação Física  
                                                      ⃝  Educação Moral e Religiosa (2) ______________   
 

(1) Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico terá obrigatoriamente de iniciar uma 
segunda língua no ensino secundário  
(2) Disciplina de frequência facultativa; assinalar caso pretenda frequentar e indicar a confissão religiosa 
pretendida 

 

Indique (com uma cruz) o curso pretendido e assinale as disciplinas que pretende frequentar 

⃝ ARTES VISUAIS 

 ⃝ Desenho A (trienal obrigatória) 

Duas disciplinas bienais (1 a 3 por ordem de preferência, pode incluir uma disciplina de outro curso): 

 ⃝ História da Cultura e das Artes 

   ⃝ Matemática B 

 ⃝ Geometria Descritiva A 

 

⃝ CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

 ⃝ Matemática A (trienal obrigatória) 

Duas disciplinas bienais (1 a 3 por ordem de preferência, pode incluir uma disciplina de outro curso): 

 ⃝ Física e Química A 

   ⃝ Biologia e Geologia 

 ⃝ Geometria Descritiva A 

 

⃝ CIÊNCIAS SÓCIO-ECONÓMICAS 
 ⃝ Matemática A (trienal obrigatória) 

Duas disciplinas bienais (1 a 3 por ordem de preferência, pode incluir uma disciplina de outro curso): 

 ⃝ Economia A 

    ⃝ Geografia A          

  ⃝ História B  

 

⃝ LÍNGUAS E HUMANIDADES 
 ⃝ História A (trienal obrigatória) 

Duas disciplinas bienais (1 a 3 por ordem de preferência, pode incluir uma disciplina de outro curso): 

 ⃝ Geografia 

 ⃝ Latim A 

    ⃝ Língua Estrangeira I,II,III (Inglês/Francês/Espanhol/Alemão) Qual? ______________ 
                         Iniciação/continuação (riscar o que não interessa)  

  ⃝ Matemática Aplicada às Ciências Sociais                         
  ⃝ Literatura Portuguesa 
 

Data: ___/___/____   Ass. do(a) Enc. de Educação: ____________________________________________   
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Cursos Profissionais 

Os Cursos Profissionais destinam-se a jovens com o 9.º ano de escolaridade ou formação 

equivalente. 

INDIQUE POR ORDEM DE PREFERÊNCIA (1 A 3) O CURSO PRETENDIDO 

⃝ Técnico de Cozinha/Pastelaria    

Desenvolve atividades de cozinha e pastelaria, em estabelecimentos de restauração, com vista a garantir um serviço 

de qualidade. 

⃝ Técnico Auxiliar de Saúde 
Auxilia na prestação de cuidados de saúde aos utentes, higienização de roupas, materiais, equipamentos e espaços 

e no apoio logístico e administrativo das diferentes unidades e serviços de saúde. 

⃝Técnico Desporto  

Dinamiza atividades de treino de modalidades desportivas e dinamiza atividades físicas e desportivas. 

⃝ Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 

Realiza atividades de suporte e manutenção de hardware de sistemas informáticos e de programação de software 

ou de páginas web. 

⃝ Técnico de Juventude   

Dinamiza projetos com jovens, promovendo a cidadania e a inclusão e o desenvolvimento pessoal, social e cultural. 

⃝ Técnico de Organização de Eventos 

Coordena e implementa o planeamento, gestão de equipas, e relações públicas de eventos. 

⃝Técnico de Segurança e Salvamento em Meio Aquático  

Desenvolve atividades de prevenção e de salvamento em meio aquático, (praias, piscinas, parques aquáticos, rios, 

lagos, marinas). 

⃝ Técnico de Turismo  

Executa e dinamiza serviços de informação, animação e organização de eventos em empresas de turismo. 

⃝ Outro (curso)____________________________/ (agrupamento) ______________________        
Cursos profissionais existentes noutros agrupamentos indique curso/agrupamento 
 

 
Língua Estrangeira pretendida*. Indique por ordem de preferência (1 a 4) 

 ⃝ Alemão  Iniciação  Continuação   

 ⃝ Espanhol  Iniciação  Continuação  

   ⃝ Francês  Iniciação  Continuação  

 ⃝ Inglês  Iniciação  Continuação   

(*) Se tiver estudado apenas uma língua estrangeira no ensino básico (caso dos alunos de PCA/PIEF/CEF) terá, 

obrigatoriamente, de iniciar uma segunda língua no ensino secundário. 

 

 

Data: ___/___/____   Ass. do(a) Enc. de Educação: ____________________________________________   
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