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MATRÍCULAS 

ALUNOS QUE VÃO FREQUENTAR A ESJS NO ANO 2022/2023 

 

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 2022/2023 processa-se exclusivamente no 

Portal das Matrículas, de 17 de junho a 1 de julho. 

O acesso ao portal das matrículas é feito em https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/ 

 
A matrícula é efetuada pelo Encarregado de Educação, que deve ter consigo: 

 O seu documento de identificação; 

 O documento de identificação do seu educando; 

 Uma fotografia em formato digital do seu educando; 

 O seu Número de Identificação Fiscal e o do seu educando; 

 O seu Número de Identificação da Segurança Social e o do seu educando. 

Atendendo à especificidade da matrícula do respectivo educando, poderá haver necessidade de fazer 

o upload de alguns documentos. 

 

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 matrícula depende da validação, no Portal das Matrículas, pela escola de origem e é aceite, em 

função do número de vagas disponíveis. A seriação dos alunos efetua-se seguindo os critérios de 

prioridade definidos na legislação em vigor. Após a sua aplicação, serão aplicados os critérios 

constantes no Regulamento Interno, podendo ser necessário solicitar elementos adicionais, pelo 

que os Encarregados de Educação devem consultar, com regularidade, o email indicado no Portal 

das Matrículas.  

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
http://www.esec-mafra.rcts.pt/
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A oferta formativa da escola para 2022/2023 está indicada no quadro seguinte: 

 

Cursos Científico-Humanísticos Cursos Profissionais 

 Artes Visuais 
 Ciências Socioeconómicas 

 Ciências e Tecnologias 

 Línguas e Humanidades 

 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 

 

 Matrícula em Cursos Científico-Humanísticos 

 

Os alunos que pretendam efetuar matrícula no 10.º ano, num 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. 

 

ARTES VISUAIS 
CIÊNCIAS 

SOCIOECONÓMICAS 

CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIAS 

LÍNGUAS E 

HUMANIDADES 

 Geometria Descritiva A 
 História e Cultura das 
Artes 
 Matemática B 

 Economia A 
 Geografia A 
 História B 

 Biologia e Geologia 
 Física e Química A 
 Geometria Descritiva A 

 Geografia A 
 Língua Estrangeira II 
(Espanhol ou Francês) 
 Língua Estrangeira III 
(Alemão, Espanhol ou 
Francês) 
 Matemática Aplicada 
às Ciências Sociais (MACS) 

NOTA: A Língua Estrangeira II diz respeito à disciplina iniciada no 7.º ano de escolaridade. A Língua Estrangeira III refere-se 

à disciplina a iniciar no 10.º ano de escolaridade.  

 

 

 

 

 

 

NÃO PREENCHER 

CLICAR DUAS VEZES 

PARA INSERIR AS DUAS 

DISCIPLINAS 
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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. 

 

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 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 

Ciências farmacêuticas Técnico/a Auxiliar de Farmácia 

 

 Afixação das listas de alunos admitidos 

1 DE AGOSTO 


