AVISO
Matrículas 2022/2023
8º e 9º anos e ensino secundário

Entre o dia 17 de junho e o dia 1 de julho decorre o período de renovação de matrícula para o 8º e 9º anos do
ensino básico e para o ensino secundário para o ano letivo 2022/2023.
A renovação de matrícula é automática, não carecendo de qualquer ação, excetuando-se as seguintes situações,
em que o pedido terá que ser efetuado pelo encarregado de educação ou o aluno quando maior:
- quando haja lugar a mudança de estabelecimento ou Agrupamento
- quando se dá a transição de ciclo
- quando haja alteração de encarregado de educação
- quando esteja dependente de opção curricular

O pedido de matrícula é apresentado pelo encarregado de educação, preferencialmente, via Internet na
aplicação Portal das Matrículas (portaldasmatriculas.edu.gov.pt), com recurso a uma das seguintes formas de
autenticação: cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças.
Em situações devidamente comprovadas, a título excecional, poderá o encarregado de educação solicitar apoio
junto dos serviços administrativos para proceder à apresentação do pedido de matrícula de modo presencial.
Para tal, deverá contactar através do número de telefone 234529680, para agendamento.

Recorda-se que a oferta educativa e formativa do Agrupamento para o 10º ano é a seguinte:
Cursos Científico-Humanísticos
Línguas e Humanidades,
Ciências Socioeconómicas
Ciências e Tecnologias
Artes Visuais
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Cursos Profissionais
Técnico de Multimédia
Técnico Auxiliar de Saúde
Técnico de Recursos Florestais e Ambientais
Técnico Comercial
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Técnico de Manutenção Industrial

Albergaria-a-Velha, 14 de junho de 2022
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