
Agrupamento de Escolas Daniel Sampaio 

 

Calendário de Matrícula/Renovação de Matrícula 

Para proceder à matrícula ou renovação de matrícula os alunos/encarregados de educação devem proceder como indicado. 

Anos 
frequentados 
pelos alunos 

em 2016/2017 

1º ciclo 

Ensino Regular 
5º/7º/8º/10º anos 
Ensino Profissional 

10º/11ºanos 

6ºano 
9ºano e 10ºano de 

repetentes ou mudanças 
de curso 

11ºano 
12ºano 

repetentes 

Documentos 
necessários 

Não há 
lugar a 
atualiza

ções 

 Preenchimento do 
formulário online de 
atualização de dados 
 

Alunos que pertencem a 
outra área de residência 
ou pretendem sair do 
agrupamento 

Alunos que pertencem à 
área de residência e 
pretendem ficar no 
agrupamento 

1º fase: 

 Preenchimento 
obrigatório do boletim 
de pré-inscrição da 
AP12 (disponibilizado 
pelo professor diretor 
de turma) + 
comprovativo de 
morada (recibo da 
água) 

2ªfase: matrícula na 
escola de colocação, de 
acordo com o calendário 
próprio. 

 Preenchimento 
do formulário 
online, enviado 
pelo diretor de 
turma 
indicando as 
disciplinas de 
opção por 
ordem de 
preferência 

 
 

Preenchimento 
obrigatório do impresso 
1029 com comprovativo 
de residência (recibo da 
água) O impresso é 
disponibilizado nos 
serviços administrativos 

Preenchimento do 
impresso de renovação 
de matrícula com a 
fotocópia do cartão de 
saúde ou do verso do 
cartão de cidadão 
(disponibilizado pelo 
professor diretor de 
turma). + comprovativo 
de residência 

Datas* 

 

Até 16 junho Até 23 de junho Até 16 junho 

1º fase: até 6 de junho 
(boletim entregue ao DT) 
19 julho são afixadas 
listas de colocação 
2ºfase: após 19 de julho – 
calendário próprio 

Até 6 junho 

*após as datas estipuladas o Agrupamento não garante as vagas dos alunos e poderá ser cobrada uma taxa aos encarregados de educação 
 

Notas: 

Transportes escolares/ASE e Alimentação – indicações disponíveis nesta página – preenchimento e entrega dos impressos nos serviços administrativos. 

Mudança de escola – qualquer aluno que pretenda mudar de escola, dentro ou fora do agrupamento, deve dirigir-se aos respetivos serviços administrativos de acordo com a 

tabela seguinte.  



 

Serviços administrativos 

Serviços administrativos centrais 
Escola Sede: Escola Secundária Daniel Sampaio 

Polo de secretaria 
Escola Básica de Vale Rosal 

3º ciclo 
Ensino Secundário 

Pré-escolar 
1º ciclo 
2º ciclo 
3º ciclo (alunos de Vale Rosal) 

 

Especificidades de matrícula 

6ºano de escolaridade 

 Os alunos que frequentam o 6ºano de escolaridade terão de ser divididos entre a Escola de Vale Rosal e a Escola Secundária Daniel Sampaio. Os alunos 

que não pertencem à área de influência do agrupamento serão encaminhados para as escolas da sua área de residência. 

 A colocação dos alunos dentro do agrupamento está dependente da proximidade da residência à escola e de irmãos a frequentar a mesma escola 

9ºano de escolaridade 

Após a publicação das listas de colocação: 

 os alunos que já pertenciam ao agrupamento não necessitam de renovação. 

 os alunos novos devem proceder consoante informação a disponibilizar, na página do agrupamento e nas escolas. 

 

10ºano de escolaridade –alunos que vão ficar retidos ou reorientar o percurso 

Os alunos que vão repetir o 10ºano, do ensino regular ou profissional, ou mudar de curso e voltar ao 10ºano, têm obrigatoriamente de preencher o boletim de 

pré-inscrição da AP12 (disponibilizado pelo professor diretor de turma). Se não preencherem e entregarem este impresso perderão a vaga no agrupamento. 

11º/12ºanos de escolaridade e repetentes 

Os alunos preenchem o formulário indicando a ordem de preferência das disciplinas de opção, num total de 4 opções. Caso o aluno coloque a mesma 

prioridade em disciplinas diferentes a escola colocará o aluno de acordo com a disponibilidade nas turmas, independentemente das escolhas do aluno.  

Alunos Fora da escolaridade obrigatória (maiores de 18 anos) 

 Os alunos maiores de 18 anos têm de pagar propinas e matrícula – devem dirigir-se obrigatoriamente à papelaria da escola (Daniel Sampaio) 

 

A Direção 


