Matrícula/ Renovação de matrícula
Despacho normativo n.º 1-B/2017, de 17 de abril, com a Republicação do despacho normativo
n.º 7-B/2015, de 7 de maio, com a redação atual.
Os pedidos de matrícula são feitos via internet na aplicação informática disponível no Portal das
Escolas (www.portaldasescolas.pt), com o recurso à autenticação através de cartão de cidadão.
A renovação de matrícula para o ano inicial de frequência do ensino secundário e a renovação
de matrícula que implique transferência de estabelecimento de educação ou de ensino não se
realizam automaticamente, devendo ser efetuadas nos termos dos n.º 1 a 4 do artigo 6.º, e
comunicada pelo encarregado de educação ao estabelecimento de educação frequentado no
ano anterior.
O Encarregado de Educação deve preencher de forma completa todos os campos do boletim de
renovação de matrícula.
2.º e 3.º Ciclos
A escola EB de Aradas oferece o 2.º Ciclo do Ensino Básico. A disciplina de Oferta Complementar é
Movimento Saúde e Expressão.
O Agrupamento de Escolas Dr. Mário Sacramento dispõe de 2 escolas com 3.º Ciclo: a Escola EB de
Aradas e a Escola Secundária Dr. Mário Sacramento em Aveiro.
Ambas oferecem as seguintes disciplinas de opção para os 7.º, 8.º e 9.º anos:
1 - Oferta de Escola – durante os 7.º e 8.º anos : Expressão Corporal ou
Expressão Artística;
2 - Oferta Complementar: 7.º ano - Educação Cívica;
8.º ano - HPL (História e Património Local);
9.º ano – Artes e Ambiente ou
Dança e Movimento;
3 – Indicar a Língua Estrangeira II pretendida. (Pode indicar 2, por ordem de preferência.)

4 – Indicar se pretende frequentar EMR - opção facultativa.
Nota: Se o Encarregado de Educação escolher esta opção, no ato da matrícula, no ensino
básico, o aluno ficará vinculado durante um ano à disciplina, não podendo desistir (“anular”) a
mesma.

5 – Dados importantes: residência comprovada através do CC do Encarregado de Educação; se
tem irmãos e quais as escolas que frequentaram; indicar por ordem de preferência, até 5 escolas
pretendidas; se tem Necessidades Educativas Especiais ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008;
indicar contacto telefónico, email, NIF e NISS- escalão do abono de família.

A Escola Secundária Dr. Mário Sacramento oferece no Ensino SECUNDÁRIO:
A - Cursos Científico-Humanísticos - 3 cursos de prosseguimento de estudos:
Ciências e Tecnologias (4 turmas)
Ciências Socioeconómicas (2 turmas)
Línguas e Humanidades (1 turma)
Todos os Cursos Científico-Humanísticos têm as seguintes disciplinas na Formação Geral:
Português (10.º/11.º e 12.º)
Filosofia (10.º e 11º)
Ed. Física (10.º/11.º e 12.º)
EMR – opção facultativa anual
Língua Estrangeira I, II ou III (10.º e 11º) - Indicar a língua e o nível de língua.
(NOTA: Língua I – a iniciada no 5.º ano; Língua II – a iniciada no 7.º ano e Língua III – outra língua
estrangeira a iniciar no 10.º ano. (Por exemplo: Inglês I ou Francês II ou Espanhol III). Se possível,
indicar 2 Língua(s) Estrangeira(s), por ordem de preferência.
e, na Formação Específica, 1 disciplina trienal e 2 disciplinas bienais (10.º e 11.º).

Assim, no Curso de Ciências e Tecnologias: Matemática A (disciplina trienal)

e

2 disciplinas bienais das 3 possíveis - Física- Química A e Biologia Geologia

ou

Física- Química A e Geometria Descritiva

Assim, no Curso de Ciências Socioeconómicas: Matemática A (disciplina trienal) e
2 disciplinas bienais das 3 possíveis – Economia A e História B

ou

Economia A e Geografia A

Assim, no Curso de Línguas e Humanidades: História A (disciplina trienal) e
2 disciplinas bienais – MACS (Matemática Aplicada às Ciências sociais) e Geografia A

Dados importantes: residência comprovada através do CC do Encarregado de Educação; se tem
irmãos e quais as escolas que frequentaram; indicar por ordem de preferência, até 5 escolas
pretendidas; se tem Necessidades Educativas Especiais ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008;
indicar contacto telefónico, email, NIF e NISS- escalão do abono de família.

B- 4 Cursos Profissionais de dupla certificação:
Técnico Comercial - 0,5 turma
Técnico de Gestão - 0,5 turma
Técnico de Soldadura - 0,5 turma
Técnico de Manutenção Industrial - Eletromecânica - 0,5 turma

Estes cursos Profissionais têm, para além das disciplinas específicas de cada curso - Formação
Técnica, Matemática na Formação Específica e, na Formação Geral, as seguintes disciplinas:
Português
Língua I – Inglês I
Ed. Física
Área de Integração

e

TIC

Dados importantes: residência comprovada através do CC do Encarregado de Educação; se tem
irmãos e quais as escolas frequentadas; indicar por ordem de preferência, até 5 escolas
pretendidas; se tem Necessidades Educativas Especiais ao abrigo do Decreto-Lei n.º 3/2008;
indicar contacto telefónico, email, NIF e NISS - escalão do abono de família.
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