Agrupamento de Escolas de Constância
Escola Básica e Secundária Luís de Camões
Informações aos Pais e Encarregados de Educação
1. Matrículas – 5º, 7º e 10º anos:
a. Efetuar no Portal das Matrículas (https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/) com as
credenciais do Portal das Finanças ou Cartão de Cidadão (com leitor de cartões)
b. Prazo: de 26/06/2020 a 08/07/2020
5º ano

7º ano

10º ano

Obrigatório para todos:
1. Preencher Declaração de Consentimento para Recolha e Tratamento de Dados Pessoais;
2. Documentos pessoais - Cartão de Cidadão, nº de contribuinte, nº da Segurança Social, comprovativo de
residência (fatura de luz, água…), fotografia recente;
3. Dados relativos à segurança social e dados do agregado familiar – diretamente no Portal destas instituições;
4.

Dados de frequência do ano anterior – 2019-2020;

5. Escolher a escola a frequentar (Escola Básica e Secundária Luís de Camões).
Ensino
Ensino Básico – 2º

Ensino Básico – 3º

Ensino Secundário:

Ensino Secundário: Curso

Secundário:

Ciclo

Ciclo

Curso de Humanidades

de Ciências e Tecnologias

Cursos
Profissionais

Língua Estrangeira -
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Inglês

Língua Estrangeira

Educação Moral e

– Francês ou

Religiosa Católica–

Espanhol

Sim ou não

Educação Moral e

Educação Moral e

Opções de disciplinas

Religiosa Católica–

Religiosa Católica-

-Língua Estrangeira –

Sim ou não

Sim ou não

Inglês I (continuação) ou

Ensino articulado –

Ensino articulado-

Espanhol III (iniciação);

sim ou não

sim ou não

-História A;
-Matemática Aplicada às
Ciências Sociais (MACS);
-Geografia A ou Biologia
Geologia (disciplinas de
permuta).

Língua
Educação Moral e Religiosa

Estrangeira

Católica – Sim ou não

– Espanhol
III

Opções de disciplinas
-Língua Estrangeira –
Inglês I (continuação)
ou Espanhol III (iniciação);
-Matemática A;
-Biologia e Geologia;
-Físico-Química ou
Economia (disciplinas de
permuta).

Apenas
escolhe o
curso, as
disciplinas
estão
definidas
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NOTA: no caso dos alunos que pretendem frequentar o 10º ano na área de Ciência Socioeconómicas,
devem inscrever-se em Línguas e Humanidades solicitando a permuta das disciplinas de MACS
(Matemática Aplicada às Ciências Sociais) e a Economia.

2. Renovação de Matrícula:
a. Declaração de Consentimento para Recolha e Tratamento de Dados Pessoais;
b. Documentos pessoais: Cartão de Cidadão, nº de Contribuinte, nº da Segurança Social,
comprovativo de residência (fatura de luz, água…), fotografia recente;
c. Dados do ano letivo anterior (2019/2020);
d. Escolher a escola que frequenta e voltará a frequentar:
i. 1º CEB: Escola Básica de Montalvo; Escola Básica de Constância, Escola Básica
de Santa Margarida;
ii. 2º, 3º CEB e Secundário: (Escola Básica e Secundária Luís de Camões).
e. Prazo: de 26/06/2020 a 08/07/2020

3. Passes de transporte escolar:
a. Alunos do Ensino Básico que já possuem cartão – entregar na escola o passe que
possuem, para ser configurado para o próximo ano; incluem-se os alunos que irão
transitar para o ensino secundário;
b. Alunos do 5º ano - preencher o modelo disponível na página do agrupamento e
entregar presencialmente nos serviços administrativos ou enviar, devidamente
assinado, para o email matriculas@aeconstancia.edu.pt (juntar uma fotografia).

4. Acão Social Escolar (todos os alunos):
a. Preencher modelo de requerimento disponível na página do Agrupamento e enviar
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por email ou entregar presencialmente nos serviços administrativos do agrupamento,
secretaria@aeconstancia.edu.pt ou matriculas@aeconstancia.edu.pt colocando no
assunto – Ação Social Escolar;
b. Ou tratar do processo presencialmente nos serviços administrativos da escola sede
do Agrupamento;
c. Juntar, obrigatoriamente, declaração de escalão de abono de família da Segurança
Social.
d. Prazo: de 26/06/2020 a 17/07/2020

5. Manuais Escolares: Informação já disponibilizada na página do Agrupamento.
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a. Os alunos do 1º ciclo não terão de devolver os manuais escolares, dado que estes não
estão concebidos para serem utilizados de novo. A gratuitidade efetiva dos manuais
para os alunos do 1.º ciclo, vai beneficiar aprendizagens, incentivar o gosto pelo livro
e leitura e fazer com que os alunos possam beneficiar de todas as potencialidades
dos manuais escolares sem os constrangimentos resultantes da reutilização.

b. Os alunos dos 2º, 3º ciclos e secundário terão de devolver os manuais
escolares, tendo em conta o calendário seguinte:

5º ano
6º ano

6 de julho
9h às 12.30h
13.30h às
17h

7º ano
8º ano

Sala
4, 7
4,7,16

7 de julho

Sala

9h às 12.30h
13.30h às
17h

4, 7,16
4,7,16

9º ano
10º
ano
11º
ano
12º
ano

8 de julho

Sala

9h às 12.30h
13.30h às
17h

4,7,16
4,7,16

9 de julho

Sala

9h às 12.30h

4,7

13.30h às 17h

16
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6. Cacifos:
a. No dia de entrega dos Manuais devem retirar todos os pertences que ainda têm nos
cacifos, por forma a prepará-los para o próximo ano letivo.
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NOTA: Em caso de dúvidas ou necessidade de acesso a meios informáticos, deverá contactar a escola sede do
Agrupamento.

A Diretora

Assinado de forma digital por Olga
Olga Manuela
Manuela Barata Dias Antunes
Barata Dias Antunes Dados: 2020.06.29 16:16:08 +01'00'

_________________________
(Olga Manuela Barata Dias Antunes)

