
   Procedimentos - matrículas 

          Ano letivo 2017/2018  

O registo de matrícula no portal das escolas é obrigatório para: 

(Despacho normativo 1-B/2017 de 17 de abril) 

o alunos que pretendem frequentar o pré-escolar, 1º ano,   

7º ano e 10º ano 

o alunos que pretendam sair do nosso agrupamento  

Para o registo de matrícula no portal das escolas é obrigatório: 
 

o Cartão de cidadão do aluno 

o Cartão de cidadão do Encarregado de Educação com código 

de autenticação da morada e morada atualizada 

o Indicação obrigatória de 5 escolas de opção 

 

Datas e locais para as matrículas 

 
 Alunos novos e que pretendem frequentar o JI ou o 1º ano: 

o Data/local: de 19 de Abril a 15 de Junho, na secretaria da escola sede – 

Escola Secundária de Miraflores,  

o às 2ª, 4ª e 6ª feiras das 09h00 às 12h30 

 

 Alunos do agrupamento que frequentam o JI Luísa Ducla Soares e que 

pretendem frequentar o 1º ano: 

o Data/local: de 20 de Abril a 15 de Junho, no JI Luísa Ducla Soares 

o às 2ª,4ª e 6ª feiras das 08.30 às 09.30 

 

 Alunos do agrupamento que frequentam o JI na Escola Básica do Alto de 

Algés e que pretendem frequentar o 1º ano: 

o Data/local: de 20 de Abril a 15 de Junho, na Escola Básica do Alto de 

Algés,  

o às 3ª e 5ª feiras das 08.30 às 11h00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Alunos do agrupamento que frequentam o 6º ano na Escola Básica de 

Miraflores e que pretendem frequentar o 7º ano: 

o 22 e 26 de Junho das 13h às 16h 

o 23 de Junho das 13h às 15h 

o Local: Escola Secundária de Miraflores (ver calendário de renovação de 

matricula) 

 

 Alunos do agrupamento que frequentam o 9º ano na Escola Secundária de 

Miraflores e que pretendem frequentar o 10º ano: 

o 19 e 20 de Junho das 13h às 16h 

o 21 de junho das 13h às 14h 

o Local: Escola Secundária de Miraflores (ver calendário de renovação de 

matricula) 

 

 Alunos do agrupamento que frequentam o 11º ano na Escola Secundária de 

Miraflores e que pretendem frequentar o 12º ano na mesma escola 

o até dia 06 de junho  

o Local: Na secretaria da ESM 

 

 

 Alunos dos restantes anos/ciclos de ensino do agrupamento que NÃO 

PRETENDEM MUDAR DE ESTABELECIMENTO: 

o Com o diretor de turma 

 
 

 Alunos dos restantes anos/ciclos de ensino do agrupamento que PRETENDEM 

MUDAR DE ESTABELECIMENTO 

o Local: Escola Secundária de Miraflores 

 Obrigatória a escolha de 5 opções de escolas 

 

ALUNOS EXTERNOS 

 

 Alunos de outras escolas que pretendem frequentar o nosso agrupamento: 

o Local: Escola da área de residência – Portal das Escolas 

o Obrigatória a escolha de 5 opções de escolas 

 


