
Calendário de Matrícula/Renovação de Matrícula -Ensino Básico 

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

Ano a frequentar em 2018/2019 

1º ano 5º ano 7º ano 

 Alunos do Agrupamento 
Alunos de fora do 

Agrupamento 
Alunos do Agrupamento 

Alunos de fora do 
Agrupamento 

O pedido de matrícula é 

apresentado no Portal das 

Escolas 

[www.portaldasescolas.pt], com 

o recurso à autenticação através 

dos cartões de cidadão 

(aluno/pai/mãe e respetivos PIN). 

Ou  

Presencialmente, nos serviços 

administrativos da Escola Básica 

de Vale Rosal, de 2ª a 6ª feira, 

entre as 9.30 e as 12.30 horas. 

 
Ver documento próprio para mais 

informações. 

 

Alunos que pretendem 

permanecer no Agrupamento 

Os Encarregados de Educação 

informam o professor titular que 

pretendem que os seus 

educandos permaneçam dentro 

do Agrupamento (Escola Básica 

de Vale Rosal). 
 

Alunos que pretendem sair do 

Agrupamento 

Devem dirigir-se aos serviços 

administrativos da Escola Básica 

de Vale Rosal de 2ª a 6ª feira, 

entre as 9.30 e as 12.30 horas, 

onde preenchem o impresso 

próprio para pedido de 

transferência. 

O pedido de matrícula para 

frequentar o nosso 

Agrupamento (Escola Básica 

de Vale de Rosal) é 

apresentado na Escola (ou 

Agrupamento) frequentada 

pelo aluno com indicação 

obrigatória de 5 

estabelecimentos de ensino 

que pretendam frequentar. 

Alunos que pretendem permanecer no 

Agrupamento 

Os Encarregados de Educação irão receber 

um documento onde devem manifestar a 

preferência de escola e disciplinas de 

opção, para o 7º ano. 

Para a colocação dentro do Agrupamento, 

os alunos serão seriados de acordo com o 

Despacho Normativo nº 6/2018. 
 

Alunos que pretendem sair do 

Agrupamento 

Devem dirigir-se aos serviços 

administrativos, onde preenchem o 

impresso próprio para pedido de 

transferência. 

O pedido de matrícula para 

frequentar o nosso 

Agrupamento é 

apresentado na Escola (ou 

Agrupamento) frequentada 

pelo aluno com indicação 

obrigatória de 5 

estabelecimentos de 

ensino que pretendam 

frequentar 

Os pedidos de matrícula são 

efetuados até ao dia 15 de junho. 

Após esta data os alunos ficarão 

sujeitos às vagas sobrantes. 

Os pedidos de transferência 

devem ser efetuados 

imediatamente após a publicação 

das notas. 

Os pedidos de matrícula que 

não estejam no portal das 

escolas até ao dia 29 de 

junho ficarão sujeitos às 

vagas sobrantes. 

Os pedidos de transferência devem ser 

efetuados imediatamente após a publicação 

das notas. 

Os pedidos de matrícula 

que não estejam no portal 

das escolas até ao dia 22 de 

junho ficarão sujeitos às 

vagas sobrantes. 

Nos restantes anos de escolaridade, do ensino básico, não há lugar a quaisquer procedimentos de renovação de matrícula. Os alunos ou os encarregados deverão contactar os 

professores titulares ou diretores de turma, quando há alterações de dados pessoais. 

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

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) 

 


