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Renovação de Matrícula para 2019/2020 
ALUNOS QUE TRANSITAM PARA O 12º ANO 

 
Informam-se os Senhores Encarregados de Educação que a renovação de matrícula para o 
ano lectivo de 2018-2019 será feita em impresso próprio, entregue e recolhido pelo Diretor 
de Turma. Este processo decorrerá entre os dias 23 e 31 de maio. 
 

 Os Encarregados de Educação devem: 
 

 Verificar os elementos constantes no Boletim de Renovação de Matrícula, fazendo as 
actualizações necessárias no próprio impresso; 

 Se houver alteração de morada, deverá ser apresentado um comprovativo 
(fotocópia da fatura da água ou electricidade, nota de liquidação do IRS…); 

 Identificar as disciplinas de continuidade que pretende frequentar, assinalando um X 
na coluna do 12º ano; 

 Preencher, por ordem de preferência, 4 disciplinas anuais de opção da formação 
específica, no campo observações/disciplinas de escolha, de acordo com a 
informação constante no verso. 
 

 O impresso tem de ser assinado pelo Encarregado de Educação ou pelo aluno quando 
maior de 18 anos.  

 O aluno receberá um comprovativo da renovação de matrícula, dado pelo Diretor de 
Turma. 

 Após a afixação das pautas de exame (12 de julho), os alunos não transitados devem 
atualizar a sua renovação de matrícula, na secretaria, conforme informação a afixar junto 
das pautas de exame. 

 Os alunos que pretendam solicitar mudança de Escola têm de, obrigatoriamente, 
preencher a plataforma Portal das Escolas, na internet, (com recurso ao leitor do cartão 
de cidadão), após a afixação das pautas de exame. 

 
 
Linda-a-Velha, 14 de maio de 2019 

A Subdiretora 

_____________________________ 
(Lurdes Geada) 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Assunto: Renovação de Matrícula para 2019/ 

2020 

Nome ________________________________________________________  Turma  _____  Nº_ ___ 

Tomei Conhecimento 

Assinatura do Encarregado de Educação _____________________________________ ___________ 
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Renovação de Matrícula para 2019/2020 

ALUNOS QUE TRANSITAM PARA O 12º ANO 
 
 

Formação Específica – Opções para 12º ano 
 

No 12º ano terá de frequentar duas disciplinas anuais de opção. 
Indique as prioridades como 1ª, 2ª, 3ª, 4ª (atenção: pelo menos uma das opções deve ser, 
obrigatoriamente, do 1º conjunto). 
 

Curso 
Turma em 
2018/2019 

1º conjunto 2º conjunto 

Ciências e Tecnologias 
11º A 
11º B 
11º C 

 Biologia 

 Geologia 

 Física 

 Química 

 Psicologia B 

 Inglês (continuação) 

Ciências 
Socioeconómicas 

11º D 
11º E1 

 Economia C 

 Geografia C 

 Sociologia 

 Psicologia B 

 Inglês (continuação) 

Línguas e Humanidades 
11º E2 
11º F 

 Geografia C 

 Sociologia 

 Psicologia B 

 Inglês (continuação) 

 Economia C 

Artes Visuais 11º G 
 Oficina de Artes 

 Oficina Multimédia 

 Psicologia B 

 Inglês (continuação) 

 

Observações: 

 Deve ter-se em conta as disciplinas de precedência. 

 Serão oferecidas as opções escolhidas maioritariamente, obedecendo às disposições legais do  
número mínimo de alunos por opção (20 alunos). 

 
Tabela de Precedências de acordo com a Portaria nº 259/2006, de 14 de Março 

Disciplinas precedentes Disciplinas de 12º ano 

Biologia e Geologia Biologia 

Biologia e Geologia Geologia 

Física e Química A Física 

Física e Química A Química 

Filosofia Filosofia A 

Língua Estrangeira I ou II (continuação) Língua Estrangeira I ou II (continuação) 
 
 

 


