
 

AVISO 

1. Renovação de matrícula dos alunos que frequentarão o 10.º ano  

 

A renovação da matrícula não é automática, terá que ser efetuada na 

aplicação informática “Portal das Matrículas”. O Encarregado de 

Educação pode dirigir-se à Escola Sede para efetuar, nos serviços 

administrativos, a renovação de matrícula nesse Portal. Para isso, devem 

ser portadores de uma fotografia atualizada do aluno e dos Cartões de 

Cidadão do aluno e do Encarregado de Educação. Chama-se a atenção 

para a necessidade destes documentos estarem dentro do prazo de 

validade, caso contrário, a matrícula eletrónica poderá não ser efetuada.  

Em caso de transferência para outro Agrupamento, o pedido 

também é efetuado na aplicação informática “Portal das Matrículas”, até 

ao 3º dia útil subsequente à definição da situação escolar do aluno. 

 

2. Entrega dos registos individuais de avaliação  

 

Os registos individuais de avaliação dos alunos que frequentaram o 9.º 

ano serão entregues pelos Diretores(as) de Turma na Escola Sede, 

segundo o calendário anexo. 

A renovação da matrícula deverá ser efetuada, segundo o mesmo 

calendário, nos serviços administrativos. 

 

Senhora da Hora, 15 de julho de 2019 

                                                                                                                     Isabel Maria Pinhão Pina 
                                                                                                                                   (A Diretora do Agrupamento) 



 

 

Calendário para entrega dos registos individuais de avaliação e 

renovação de matrícula dos alunos que frequentaram o 9.º ano da 

Escola Básica da Senhora da Hora 

 

 

LOCAL: Escola SEDE 

 

16 de julho das 9h às 12h30min e 17 de julho das 14h às 17h 
 

Turma Diretor(a)  de Turma SALA 

9ºA EB Rui Luís Ribeiro 21 

9ºC EB Ana Mafalda Coelho 22 

 
 
 

16 julho 2019 das 14h às 17h e 17 de julho das 9h às 12h30min 
 

Turma Diretora  de Turma SALA 

9ºB EB Sílvia Silva 21 

9ºD EB Joaquim Ferreira 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Calendário para entrega dos registos individuais de avaliação e 

renovação de matrícula dos alunos que frequentaram o 9.º ano da 

Escola Secundária da Senhora da Hora 

 

 

16 de julho das 9h às 12h30min e 17 de julho das 14h às 17h 

 

Turma Diretor(a) de Turma SALA 

9ºA ES Glória Lopes 21 

9ºC ES Mª Teresa Mendes 22 

 
 

16 julho 2019 das 14h às 17h e 17 de julho das 9h às 12h30min 

 

Turma Diretora de Turma SALA 

9ºB ES Carla Fernandes 21 

9ºD ES Rute Jorge 22 

9ºE ES Mª do Carmo Teixeira EV2 

 

 

 

 

 


