MATRÍCULAS - ANO LETIVO 2021/22
ALUNOS QUE VÃO FREQUENTAR A ESJS NO ANO 2020/2021

GUIÃO – 10.º ANO


Alunos que vão frequentar o 10º ano pela primeira vez



Alunos que pretendem iniciar um novo percurso formativo (mudança de curso ou
mudança de disciplinas de opção)

A matrícula dos alunos que vão frequentar o 10.º ano em 2021/2022 processa-se exclusivamente no
Portal das Matrículas, de 18 a 30 de junho.
O acesso ao portal das matrículas é feito em: https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/

A oferta formativa da escola para 2020/2021 está indicada no quadro seguinte:

Cursos Científico-Humanísticos




Artes Visuais



Ciências e Tecnologias



Línguas e Humanidades

Ciências Socioeconómicas

PÁGINA 2



Cursos Profissionais
Técnico de Auxiliar de Saúde



Técnico de Auxiliar de Farmácia



Técnico de Desporto



Técnico de Gestão



Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos



Técnico de Multimédia



Técnico de Restaurante e Bar



Técnico de Turismo

PÁGINA 3
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 Matrícula em Cursos Científico-Humanísticos

Os alunos que se pretendam matricular no 10.º ano de um Curso Científico-Humanístico, devem
escolher um par de disciplinas específicas bienais, entre as disciplinas de opção oferecidas pela escola,
limitando a sua escolha a estas opções.

No processo de matrícula é possível inserir ordenadamente um máximo de 5 preferências. Em cada
preferência é selecionada a escola, o curso e as disciplinas de opção, quando existirem, sendo possível
repetir a escola, de modo a ordenar diferentes cursos e/ou diferentes combinações de disciplinas de
opção.

Aconselha-se que seja indicado o maior número de preferências possível, de modo a agilizar os
procedimentos de colocação dos alunos.

A oferta de escola para o próximo ano letivo nas disciplinas de opção para o 10º ano é a seguinte:

Artes Visuais:




Geometria Descritiva A
História e Cultura das Artes
Matemática B

Ciências Socioeconómicas:




Economia A
Geografia A
História B

Ciências e Tecnologias:




Física e Química A
Biologia e Geologia
Geometria Descritiva A

Línguas e Humanidades:




Geografia A
Matemática aplicada às Ciências Sociais (MACS)
Língua Estrangeira II e III (Francês, Espanhol; Alemão)
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 Matrícula em Cursos Profissionais

No processo de matrícula é possível inserir ordenadamente um máximo de 5 preferências. Em cada
preferência é selecionada a escola, o curso e as disciplinas de opção, quando existirem, sendo possível
repetir a escola, de modo a ordenar diferentes cursos e/ou diferentes combinações de disciplinas de
opção.
Aconselha-se que seja indicado o maior número de preferências possível, de modo a agilizar os
procedimentos de colocação dos alunos – esta orientação é particularmente importante para a
matrícula em Cursos Profissionais, nos quis é necessário proceder a uma seriação dos candidatos.

ESCOLHA DO CURSO NO PORTAL DAS MATRÍCULAS

Como preencher o quadro anterior:


Modalidade ou programa de ensino – Cursos Profissionais



Tipo de Curso/Ciclo + Curso – Consultar tabela
Tipo de Curso/Ciclo
(Área de Educação e Formação)

Curso

Desporto

Técnico/a de Desporto

Turismo e lazer

Técnico/a de Turismo

Audiovisuais e Produção dos Media

Técnico/a de Multimédia

Ciências informáticas

Técnico/a de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos

Hotelaria e restauração

Técnico/a de Restaurante/Bar

Gestão e administração

Técnico/a de Gestão

Saúde - programas não classificados noutra área de
formação
Ciências farmacêuticas



Técnico/a Auxiliar de Saúde
Técnico/a Auxiliar de Farmácia

Ano/Tipo – 1
3

Procedimentos de seriação:
Entre a data da matrícula e o dia 9 de julho, os candidatos/encarregados de educação poderão ser
contactados com vista à realização de provas de seriação. Esse contacto será efetuado através dos
endereços de email submetidos no Portal das Matrículas.


Técnico de Desporto – IMPORTANTE: atestado de robustez física, onde esteja explícito que o
candidato tem condições para a prática intensa e continuada de várias modalidades
desportivas (tem de ser entregue durante o período de seriação das candidaturas, que termina
a 9 de julho), e entrevista individual;



Técnico de GPSI - realização de uma prova lógico-dedutiva;



Técnico de Turismo - classificação na disciplina de Inglês no 9.º ano e outra a definir, se
necessário;



Técnico de Multimédia – a definir, se necessário.

Alguns dos procedimentos de seriação podem ser iniciados antes da matrícula ser apresentada no
Portal das Matrículas, nos casos em que os alunos tenham efetuado a pré-inscrição, através do
preenchimento do formulário acedido a partir da página da escola.

Ainda assim, alertam-se os alunos e encarregados de educação que, em qualquer circunstância, a
matrícula só será efetivada, após ser submetida no Portal das Matrículas, validada pela escola de
origem e aceite em função do número de vagas disponíveis que serão atribuídas de acordo com a
legislação em vigor.
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