MATRÍCULAS 2017/2018
RENOVAÇÃO | TRANSFERÊNCIAS

2º e 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO | ENSINO SECUNDÁRIO

Informação prévia
ALUNOS do AEB:
Para os alunos do Agrupamento de Escolas de Barcelos a renovação de matrícula realiza-se automaticamente
e os procedimentos são orientados pelo diretor de turma. Os alunos e encarregados de educação devem
cumprir com as datas divulgadas por cada diretor de turma para a entrega da documentação (5º e 6º anos até
26 de junho; 7º, 8º e 10º anos até 30 de junho).
Os alunos dos anos com provas/exames efetuam os procedimentos finais de renovação de matrícula a 14 de
julho (após afixação dos resultados nacionais), no polivalente-espaço da cantina:
9º ano: das 14:30h às 17:00h
11º ano: das 9:30h às 12:30h e das 14:30h às 17:00h
REUNIÕES COM ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO | 1º, 2º e 3º ciclos (7º e 8º anos) | de 3 a 5 de julho
(conforme calendário fixado por cada diretor de turma) Assuntos: informações sobre os alunos e regularização
de documentação em falta.

TRANSFERÊNCIA para o Agrupamento de Escolas de Barcelos (novos alunos):
O processo de transferência para o Agrupamento de Escolas de Barcelos é um procedimento simples e pode
ser realizado imediatamente após a definição da situação escolar final do aluno.
Pela internet:
Em www.portaldasescolas.pt - matrícula eletrónica, com recurso à autenticação através do cartão de cidadão
(é necessário ter um leitor de cartão de cidadão).
Na escola frequentada:
O aluno e encarregado de educação podem solicitar a transferência na escola frequentada no ano letivo
2016/2017. Os serviços administrativos da escola efetuam o registo no Portal das Escolas.
No Agrupamento de Escolas de Barcelos:
Nos casos em que não foi feito o pedido de transferência na escola frequentada, o aluno e encarregado de
educação devem dirigir-se aos Serviços Administrativos na sede do agrupamento, Escola Secundária de
Barcelos, sita na Av. João Paulo II, para realizarem o registo no Portal das Escolas.
PRAZOS
1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo (7º e 8º anos) | secundário (11º ano): até 7 de julho
Secundário (10º e 12º anos): até 19 de julho
HORÁRIO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
09:30h às 16:45h | segunda a sexta
Horário alargado (especial transferências)
09:30h às 19:30h nos seguintes dias:
4 e 5 de julho Transferências para Básico
18 e 19 de julho Transferências para Secundário

Documentos necessários para transferência (novos alunos)
DEVE FAZER-SE ACOMPANHAR DE:
1.

Certificado/Comprovativo da situação escolar do aluno (transição/aprovação)

2.

Documentos a apresentar:
Cartão de Cidadão do aluno e encarregado de educação
Cartão de Utente de Saúde / Nome e número do subsistema de saúde
Boletim Individual de Saúde atualizado

3.

Fotografia tipo passe atualizada

4.

Documento de regulação do poder paternal nos casos em que se verifique.

5.

Declaração da segurança Social (se pretender usufruir dos benefícios da Ação Social Escolar)
NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS:

6.

Anexo ao Boletim de matrícula
Indicação, por ordem de preferência, da(s) disciplina(s) de oferta de escola e de frequência facultativa,
das disciplinas de opção, quando aplicável. Tomada de conhecimento do Regulamento Interno do
Agrupamento de Escolas de Barcelos e autorizações.

7.

Candidatura à Ação Social Escolar
Os alunos que pretendem usufruir dos benefícios dos escalões 1, 2 ou 3 e reunem as condições para tal,
de acordo com as tabelas da Segurança Social, devem:
a. preencher o Boletim de candidatura à Ação Social
b. anexar declaração da Segurança Social devidamente atualizada com o escalão do abono de
família

8.

9.

Transporte Escolar
Aos alunos que já usufruem de Transporte Escolar a Câmara Municipal de Barcelos atribui um novo
“login” e uma nova “password”. Aos alunos que pela primeira vez solicitam transporte escolar, e que não
constam na base de dados da plataforma da Educação deve ser preenchida uma Ficha de Inscrição
(obtida através do website da CMB).
O passe dos alunos que irão frequentar cursos profissionais é financiado pelo POCH.
Seguro Escolar
Tomada de conhecimento das regras do Seguro Escolar.

10. Comprovativo da entrega dos manuais
Apenas para os alunos que terminam um ciclo de estudos (2º ciclo, 3º ciclo, ...) e beneficiaram do apoio da
Ação Social Escolar.
11. Bolsa de Mérito | Ensino Secundário
A candidatura é formalizada em impresso próprio adquirido e entregue no SASE, entre o início do ano
letivo e o dia 30 de setembro (Despacho nº 8452-A/2015, alterado pelo Despacho nº 5295/2017).

(Legislação em vigor sobre matrícula/renovação: Despacho Normativo n.º 7 -B/2015; Despacho Normativo n.º 1 -H/2016; Despacho normativo n.º 1-B/2017)

