Escola Secundária de Sebastião da Gama
Escola Básica 2,3 de Aranguez

Candidaturas - 10º Ano
Dia 17 de julho
Alunos que frequentaram o 9º ano
no Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama
Documentos obrigatórios:
 Cartão de Cidadão do aluno
 Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação
 Comprovativo de morada (recibo de água / luz / telefone / gás)

a. Os alunos que frequentaram o 9.º ano em 2016/17 na Escola Secundária Sebastião da
Gama ou Escola Básica 2,3 de Aranguez e reuniram condições de transição para o 10.º
ano deverão proceder à matrícula, de acordo com o disposto nos pontos 1 e 2 do artigo 6.º
do Despacho normativo n.º 1-B/2017, de 17 de abril:

1- O pedido de matrícula é apresentado, preferencialmente, via internet na aplicação
informática disponível no Portal das Escolas (www.portaldasescolas.pt), com recurso à
autenticação através do cartão de cidadão;

2- Não sendo possível cumprir o disposto no número anterior, o pedido de matrícula
pode ser apresentado de modo presencial nos serviços competentes de educação e
de ensino da área de residência do aluno, independentemente das preferências
manifestadas para a frequência, procedendo esses serviços ao registo eletrónico da
matrícula na aplicação informática referida no número anterior;

3- Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, os alunos que no ano letivo 2016/17
frequentaram o 9.º ano na Escola Secundária de Sebastião da Gama e Escola Básica 2,3
de Aranguez poderão ainda apresentar o seu pedido de matrícula nos respetivos
estabelecimentos de ensino, de acordo com calendário abaixo afixado. As
orientações específicas serão fornecidas pelos diretores de turma.
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Escola Secundária de Sebastião da Gama
Escola Básica 2,3 de Aranguez

TURMAS - ESSG
9ºA
9ºB
9ºC
9ºD
9ºE
9ºF

SALA
A1.04

HORÁRIO

A1.05

8H30 – 10H30

TURMAS - ARANGUEZ
9ºAar
9ºBar
9ºCar
9ºDar

SALA
E07
E04
E03

A1.01

BLOCO A - Multidismédia

HORÁRIO
Agendado pelo DT
Agendado pela DT
Agendado pela DT
Agendado pela DT
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A Diretora

Maria Fernanda Resende Oliveira

