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10.º / 1.º -   ANEXO AO BOLETIM DE MATRÍCULA  
IMPORTANTE:  A renovação da matrícula considera-se condicional, só se tornando definitiva quando estiver 
concluído o processo de distribuição dos alunos pelos estabelecimentos de educação e de ensino e após a 
verificação da situação escolar do aluno. 

ANO LETIVO 
2018 | 2019 

 

 IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO  

 NOME: 

MORADA:                                                                                                                  CP: -  ________________ 
CONTACTO:______________________                                         CONTACTO DO ENC.DE EDUC. :______________________ 

DATA DE NASCIMENTO:______ / _____ / 19_____ IDADE EM 01/09/_____: _______________ 

DADOS DO ANO LETIVO ANTERIOR: 
ANO  LETIVO : 20___/ 20___ ANO:      9.º       
Escola que frequentou:       Escola Secundária de Marco de Canaveses  
Outra:  

10.º  
TURMA:_________ 

TEVE APOIO NO ÂMBITO DA  
EDUCAÇÃO ESPECIAL?           SIM   
 

 
NÃO     

LÍNGUA ESTRANGEIRA INICIADA NO 5ºANO: ______________ 
 

LÍNGUA ESTRANGEIRA INICIADA NO 7º ANO:______________ 

RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA: 
1. Escola (1.ª Prioridade):______________________________________________________________ Indique, em seguida, por 

ordem da sua preferência, o nome de 4 escolas que pretenda frequentar, caso não obtenha vaga naquela que indicou em 1. 
2. ª______________________________________________ 3.ª__________________________________________________ 
4.ª _______________________________________________5.ª__________________________________________________ 

QUADRO 1 - MATRÍCULA:  

Indique  o curso que pretende frequentar por ordem de preferência  (usando os n.ºs 1,2,3,4,… ), para o  
caso de não obter vaga no curso pretendido ou de es te não reunir condições para abrir – entende-se o 
“1” como o curso pretendido na 1.ª prioridade e ass im sucessivamente: 

PRIORIDADE: 
(indicar a ordem de 
prioridade pelos n.º 

1,2,3,4,5,6,7,…) 

CURSOS: 
(apresentados por ordem alfabética e ainda sujeitos 
a aprovação) 

DISCIPLINAS DE OPÇÃO: 
(no caso de ser repetente: assinalar R, se 
pretende aprovação, ou MN, se pretende 
melhoria de nota) 

OBSERVAÇÕES: 

 

Curso Científico – Humanístico de Artes 
Visuais    

Trienal: Desenho A 
Escolher duas disciplinas bienais: 

Geometria Descritiva A 
Matemática B 
História da Cultura e das Artes 

• Preencher 
também quadro 2 

 

Curso Científico – Humanístico de 
Ciências e Tecnologias 

Trienal: Matemática A 
Escolher duas disciplinas bienais: 

Biologia e Geologia 
Física e Química A 
Geometria Descritiva A 

• Preencher 
também quadro 2 

 

Curso Científico – Humanístico de 
Ciências Socioeconómicas 

Trienal: Matemática A 
Escolher duas disciplinas bienais: 

Economia A 
Geografia A 
História B 

• Preencher 
também quadro 2 

 

Curso Científico – Humanístico de 
Línguas e Humanidades 

Trienal: História A 
Escolher duas disciplinas bienais: 

Geografia A 
L. Estrangeira I, II ou III: _______ 
Literatura Portuguesa 
Matemática Aplic. às C. Sociais 

• Preencher 
também quadro 2 

 Curso Profissional de Técnico(a)  de Design de Moda • Preencher o 
quadro 3 

 Curso Profissional de Técnico(a)  de Eletrónica, Automação e Computadores • Preencher o 
quadro 3 

 Curso Profissional de Técnico(a)  de Auxiliar de Saúde • Preencher o 
quadro 3 

 Curso Profissional de Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria • Preencher o 
quadro 3 

 Curso Profissional de Técnico(a) de Desporto • Preencher o 
quadro 3 
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QUADRO 2 - MATRÍCULA – CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTIC OS:  
Deseja frequentar Educação Moral e Religiosa ? 
Sim     Católica      Outra  ____________________                           Não    
NAS OPÇÕES PARA O ANO LETIVO EM QUE SE MATRICULA, O  ALUNO DEVE:  

• Assinalar na coluna A se se inscreve pela 1.ª vez; 
• Assinalar na coluna R, no caso de ser repetente, as disciplinas em que pretende aprovação; 

• Registar na coluna MN quando, sendo repetente, pretende melhoria de nota. 
FORMAÇÃO GERAL (a): A R MN OBSERVAÇÕES: 

 
a) As disciplinas da componente de formação geral são comuns em todos os cursos 

científico-humanísticos; 
 

b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. Se tiver estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará obrigatoriamente uma segunda língua no 
ensino secundário. No caso de o aluno iniciar uma língua, tomando em conta as 
disponibilidades da escola, poderá cumulativamente dar continuidade à Língua 
Estrangeira I como disciplina facultativa, com aceitação expressa do acréscimo 
de carga horária. 

 

PORTUGUÊS    

FILOSOFIA    

INGLÊS (cont.) (b)    

EDUCAÇÃO FÍSICA       

 

QUADRO 3 - MATRÍCULA – CURSOS  PROFISSIONAIS (assinalar a Língua Estrangeira pretendida):   
OBSERVAÇÕES: 
b) O aluno escolhe uma língua estrangeira. 
Se tiver estudado apenas uma língua 
estrangeira no ensino básico, iniciará 
obrigatoriamente uma segunda língua no 
ensino secundário. 
c) Disciplinas científicas de base a fixar em 
regulamentação própria, em função das 
qualificações profissionais a adquirir.  
d) Disciplinas de natureza tecnológica, 
técnica e prática estruturantes da 
qualificação profissional visada.  
e) A formação em contexto de trabalho visa 
a aquisição e o desenvolvimento de 
competências técnicas, relacionais e 
organizacionais relevantes para a 
qualificação profissional a adquirir e será 
objeto de regulamentação própria. 
Para conhecimento das diferentes 
disciplinas da componente de formação 
científica e técnica, consultar junto do DT 
as matrizes dos diversos cursos. 

 

 Nota Importante: as opções são condicionadas pelo número legal mínimo obrigatório para a sua abertura. 

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS  (a preencher pelos Serviços Especializados de Apoio 
Educativo / SPO responsáveis pelo acompanhamento do aluno): 
Indique, através de uma X, as medidas educativas de que o aluno beneficiou: 
� a) Apoio pedagógico personalizado; 
� b) Adequações curriculares individuais; 
� c) Adequações no processo de matrícula; 
� d) Adequações no processo de avaliação; 
� e) Currículo específico individual; 
� f) Tecnologias de apoio. Quais? _______________________________________________ 
 
Eu (nome do Professor/Psicólogo)_____________________________________________________declaro 
que o aluno _________________________________________________ possui as aptidões necessárias 
para a frequência  do(s)  curso(s). 
 
Assinatura:______________________________________________________________Data:____/____/____  

INFORMAÇÕES DE ÂMBITO DISCIPLINAR  
� o aluno foi suspenso _________________________________ 
� o aluno foi enviado ao GAD ( Gabinete de Apoio Disciplinar) 
� o aluno foi sujeito à seguinte medida corretiva: ________________________________ 
� o aluno foi sujeito à seguinte medida sancionatória: _____________________________ 
� o aluno________________________________________________________________ 
 
Assinatura: _______________________________________________________ Data: ____/____/________ 
Função:__________________________________________________________ 
 
DATA: 
 
____/____/20_____ 

O Encarregado de Educação declara que tomou conhecimento de todas as opções e regras 
registadas neste anexo. 

ASSINATURA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Obs: 


