Matrículas 10.º ano
As matrículas efetuar-se-ão, na

Escola Básica 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso.

As matrículas só podem efetuar-se após a divulgação das notas da primeira fase dos exames
nacionais de 9.º ano, pois só podem matricular-se no 10.º ano, os alunos aprovados e que, por isso,
transitaram. Esta é uma regra comum a todas as escolas do Concelho.
As matrículas serão feitas, de acordo com o seguinte escalonamento:

Docente
ESPAÇOS responsável pela
matrícula

ESPAÇO 1*:
escolher a sala
consoante a sua
turma

Espaço 2*
Espaço 3: final

Sameiro Carvalho
+
Esmeraldina
Mendes
Carla Bastos +
Rosa Montes
Agostinho Ribeiro
+
Conceição Dias
Anabela Neiva
Anabela Gonçalves
+
Eva Silva
Psicóloga +
Helena Alves

Secretaria

Turma

SALA

Dia/hora

Dia/Hora

9.º A

CN2

13 de Julho
9h30 – 12.30

14 de julho

9.º C

14

9.º B
9.º D
Curso
Vocacional 2
TODAS AS
TURMAS
TODAS AS
TURMAS

TIC3
CN1
CN3

13 de Julho
14.30 –
17h30

9h30 –
12h00
(apenas para
entregar
papéis em
falta)

15
11

*Nos dias das matrículas, os alunos terão de dirigir-se, obrigatoriamente, a três espaços.
Podem optar por dirigir-se, em primeiro lugar, à sala do professor responsável pela matrícula
ou à sala da psicóloga, mas terão de finalizar o percurso na sala onde estará instalada a
equipa da secretaria.

Os alunos devem, o mais rapidamente possível, dirigir-se à reprografia da escola para
adquirir os impressos, que já estão disponíveis. Na aquisição dos documentos, o aluno será
questionado sobre qual a Escola Secundária onde pretende inscrever-se, pois os documentos
variam conforme as opções.

Os adultos não necessitam de acompanhar os alunos, desde que os documentos estejam
todos devidamente assinados pelo Encarregado de Educação. Se tiver dúvidas nalgum campo
do documento, não o preencha, mas garanta que todos os documentos estão assinados.

Todos os alunos terão de assinalar, pelo menos, 3 opções, conforme já foram
instruídos. TODOS os alunos que transitem para o 10.º ano deverão comparecer às matrículas,
independentemente da sua opção. Nas matrículas será decidido, consoante o caso, qual o
encaminhamento a dar à situação.

