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ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA 

NORMAS A OBSERVAR NA MATRÍCULA E SUA RENOVAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS 

NA CONSTITUÇÃO DAS TURMAS PARA O ANO LETIVO 2015/16 

 

1. CONSTITUIÇÃO DE TURMAS 

 Número de alunos por Turma 

Devido a características logísticas o Conselho Pedagógico recomenda que, o número de alunos 

por turma deve ser de 26 (vinte e seis), com a possibilidade de em casos excecionais, serem 

constituídas turmas até 30 (trinta) alunos de modo a possibilitar a colocação de retidos e/ou 

propostos em conselho de turma, no final do ano letivo, para mudança de turma.  

 Continuidade 

Deve ser dada continuidade às turmas constituídas na Escola dentro do mesmo ciclo e salvo o 12º 

ano, exceto em situações de indisciplina avaliadas pelo conselho de turma, ou outras razões 

devidamente fundamentadas. 

 Mudanças de Turma 

No final do ano letivo, os conselhos de turma, deverão indicar, em documento próprio, os casos 

particulares de alunos que, por conveniência pedagógica, devam ser mudados de turma 

(documento a anexar à ata de final de período, a remeter à direção. 

 

2. PRAZOS DA MATRÍCULA 

 O pedido de matrícula não pode ultrapassar a data limite de 15 de julho ou o 3.º dia útil 

subsequente à definição da situação escolar do aluno (cf. ponto 2 do artigo 5.º do Despacho n.º 7-

B/2015, de 7 de maio);  

 Pelo exposto no ponto anterior, o processo de drenagem dos alunos do(s) agrupamentos(s), deve 

estar concluído, impreterivelmente, até ao dia 15 de julho.  

 

3. COMPROVATIVOS PARA MATRÍCULA OU RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

 Em cumprimento do disposto na 5ª prioridade do artigo 11.º do Despacho n.º 7-B/2015, de 7 de 

maio, que determina a apresentação de comprovativo de residência dos encarregados de 

educação, sendo, no entanto, omisso na forma ou conteúdo do referido comprovativo, 
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determina-se a obrigatoriedade da apresentação de cópia de 1 recibo de água, luz, gás ou 

telefone, respeitante a um dos três últimos meses (abril, maio ou junho) do corrente ano; 

 Em cumprimento do disposto na 7ª prioridade do artigo 11.º do Despacho n.º 7-B/2015, de 7 de 

maio, que determina a apresentação de comprovativo do local de desenvolvimento da atividade 

profissional dos encarregados de educação na área de influência do estabelecimento de ensino, 

sendo no entanto, omisso na forma ou conteúdo do referido comprovativo, determina-se a 

obrigatoriedade da apresentação de uma  Declaração da Entidade Empregadora. 

 

4. PRIORIDADES DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS PARA MATRÍCULA OU RENOVAÇÃO DE 

MATRÍCULA 

 Prioridades constantes no Despacho n.º 7-B/2015, de 7 de maio, para o Ensino Básico e 

Secundário. 

 Esgotadas as prioridades determinadas no referido despacho e para efeitos de cumprimento da 

8ª prioridade do artigo 11.º (Secundário) e do ponto 2 do artigo 10º (Básico) que se referem a 

«outras prioridades e ou critérios de desempate» determinam-se os seguintes critérios e ou 

prioridades: 

4.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA/GEOGRÁFICA DA ESCOLA1 

 Cumprimento do ponto 2 do artigo 25.º do Despacho n.º 7-B/2015, de 7 de maio, que refere 

«Compete, ainda, à DGEsTE proceder à divulgação da rede escolar pública, com informação sobre 

a área de influência dos respetivos estabelecimentos de educação e de ensino, devendo a mesma 

ocorrer até ao dia 30 de junho de cada ano». 

 Na ausência da divulgação da informação referida no ponto anterior, determina-se que a área de 

influência da Escola Secundária Infanta Dona Maria vai até aos 1500 metros, calculando-se o 

percurso efetuado a pé ao longo das vias de comunicação transitáveis a partir da entrada principal 

da Escola até ao local de residência ou local da atividade profissional2 de acordo com a linha 

poligonal definida pelos pontos mais afastados da entrada da escola. 

                                                      
1 O mapa da área de influência/geográfica da escola, com sinalização de linhas poligonais concêntricas, por redução da linha 
poligonal inicial encontra-se em anexo. 
2
 A distância e o tempo máximos entre a escola e os locais de residência da população escolar é medida ao longo das vias de 

comunicação transitáveis, considerando ainda faixas marginais de 500 m de largura  para cada lado dos seus eixos.  
 

Tipologia 
Escola 

A pé Em transporte 
público (minutos) km. Minutos 

Preferencial Máximo Aceitável Preferencial Máximo Aceitável Máximo Aceitável 

Esc. Secundária 2 3 30 50 60 

(in: critérios de reordenamento da rede educativa — M.E., D.A.P.P., Fev. 2000¸ DGOTDU-2002)  
Fonte citada pelo Conselho Nacional de Educação. 
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4.2. PROXIMIDADE GEOGRÁFICA 

Em qualquer caso, dentro da área de influência determinada, os alunos serão selecionados, 

sucessivamente, dentro de linhas poligonais concêntricas, por redução da linha poligonal inicial 

(500 m, 1000 m e 1500 m).  

4.3. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Ordem de chegada do boletim de matrícula e curriculum disciplinar. 

4.4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA OS ALUNOS FORA DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

Por ordem de chegada do Boletim de Matrícula, tendo em conta a data de entrada nos serviços 

administrativos e o ponto 4.3. «Critérios de desempate». 

4.5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO FINDOS OS PRAZOS NORMAIS DE MATRÍCULA 

Por ordem de chegada do Boletim de Matrícula, tendo em conta a data de entrada nos serviços 

administrativos e o exposto no ponto 4. 

 

5. OPÇÕES 

5.1. ENSINO BÁSICO 

No cumprimento do ponto 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, as 

disciplinas de oferta de escola no 7.º ano de escolaridade são a Educação Tecnológica e o Teatro. 

5.2. DÉCIMO SEGUNDO ANO 

Uma vez que as disciplinas só podem funcionar com o mínimo de 20 inscrições, os alunos devem 

indicar 6 disciplinas, por ordem de preferência, da tabela em anexo, sendo pelo menos duas do 1º 

grupo de opções. 

PROCEDIMENTOS: 

1º Sempre que possível será considerada a 1ª escolha das opções apresentada no boletim de 

matrícula de cada aluno. 

2º Quando não se verificar o ponto 1, passa a considerar-se a 1ª disciplina escolhida do 1º grupo 

de opções e a 1ª ou 2ª disciplina escolhida do 2º grupo de opções. Se esta junção não for 

possível avança para a 3ª disciplina escolhida do 2º grupo de opções. 

3º Quando não se verificar o ponto 1 e o ponto 2, opta-se pela 2ª disciplina escolhida do 1º 

grupo de opções e procede-se como no ponto 2 para o 2º grupo de opções. 

4º Considerando o mínimo de 20 alunos por opção, para formação de uma turma, recorre-se às 
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opções pela ordem de preferências indicadas, que permitem corresponder a este número, 

seguindo no limite, e sempre que possível, até à terceira opção.  

5º O recurso à quarta opção e seguinte só será considerado depois de esgotadas todas as 

possibilidades de junção da primeira com a terceira opção. 

6º Caso se verifique impossibilidade de obedecer aos procedimentos acima referidos, os alunos 

serão devidamente contactados.   

7º Nas situações em que o número de inscrições numa disciplina exceda o número de vagas, a 

seleção dos alunos será feita tendo como base a classificação que obtiveram na disciplina que 

lhe é precedente. Não havendo precedência, a seleção será feita tendo em consideração a 

ordem de preferência pela qual os alunos fizeram a seleção das disciplinas e seguidamente a 

média dos 10º e 11º anos. 
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OFERTA FORMATIVA - 10º ANO 

CURSOS CIENTÍFICO – HUMANÍSTICOS 

Ciências e Tecnologias Ciências Socioeconómicas Línguas e Humanidades 

FORMAÇÃO GERAL 

Português 

Língua Estrangeira I, II ou III (1) 

Filosofia 

Educação Física 

FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

Matemática A Matemática A História A 

 

OPÇÕES (a) 

 Física e Química A 

 Biologia e Geologia 

 Geometria Descritiva A 

 

 

 

 

OPÇÕES (a) 

 Economia A 

 Geografia A 

 História B 

 

OPÇÕES (a) 

 Geografia  A 

 Língua Estrangeira I, II ou III 

 Lit.  Portuguesa  

 Matemática Aplicada às C. 

Sociais 

 Latim A 

1) Alemão, Francês e Espanhol, nível de iniciação e de continuação; Inglês, nível de 

continuação. No ato de matrícula o aluno deve indicar duas línguas estrangeiras, e respetivo 

nível, por ordem de preferência). 
(a) O aluno escolhe duas disciplinas bienais. Uma vez que as disciplinas só podem funcionar 

com o mínimo de 20 inscrições, no ato de matrícula o aluno deve indicar três disciplinas, por 

ordem de preferência.  
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OFERTA FORMATIVA -12º ANO 

CURSOS CIENTÍFICO – HUMANÍSTICOS 

Os alunos devem inscrever-se em duas disciplinas, sendo uma delas obrigatoriamente do 1º 

grupo de opções que se segue.  

Uma vez que as disciplinas só podem funcionar com o mínimo de 20 inscrições, os alunos 

devem indicar 6 disciplinas, por ordem de preferência, sendo pelo menos duas do 1º Grupo 

de opções. 

Ciências e Tecnologias Ciências Socioeconómicas Línguas e Humanidades 

1º Grupo de Opções 

 

1º Grupo de opções 

 Biologia * 

 Física * 

 Geologia * 

 Química * 

 

1º Grupo de opções 

 Economia C 

 Geografia C 

 Sociologia 

 

1º Grupo de opções 

 Filosofia A * 

 Geografia C 

 Língua Estrangeira 
estudada na 
componente de 
Formação Geral ou 
Específica, nos 10º e 11º 
anos* 

 Psicologia B 

 Sociologia 

2º Grupo de Opções 

 

 Filosofia A * 

 Ap. Informáticas B 

 Ciência Política 

 Economia C 

 Psicologia B 

 Língua Estrangeira 
estudada na 
componente de 
Formação Geral, nos 
10º e 11º anos 

 Direito 

 

 Filosofia A * 

 Ap. Informáticas B 

 Ciência Política 

 Psicologia B 

 Língua Estrangeira 
estudada na componente 
de Formação Geral, nos 
10º e 11º anos 

 Direito 

 

 Ap. Informáticas B 

 Ciência Política 

 Economia C 

 Direito 
 

* A escolha de uma das disciplinas anuais do 12.º ano é condicionada pelo respetivo 

aproveitamento e precedência, cf. alínea c) do artigo 5º da Portaria n.º 243/2012, de 10 de 

agosto. 
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DISCIPLINAS COM PRECEDÊNCIA NO 12º ANO 

Disciplinas de 12º ano Disciplinas precedentes 

Biologia Biologia e Geologia 

Geologia Biologia e Geologia 

Física Física e Química A 

Química Física e Química A 

Filosofia A Filosofia 

Língua Estrangeira I ou II (nível de iniciação) Língua Estrangeira I ou II (nível de iniciação) 

Língua Estrangeira II ou III (nível de iniciação) Língua Estrangeira II ou III (nível de iniciação) 

 

6. NORMAS COMPLEMENTARES 

 Quaisquer indicações escritas dos professores, conselhos de turma e encarregados de 

educação, poderão entrar em consideração para a constituição de turmas, desde que não 

contrariem a legislação e regulamentos em vigor e constituam um claro benefício pedagógico 

global.  

 O encarregado de educação poderá, pelo prazo de cinco dias úteis e após afixação das listas 

provisórias das turmas, requerer, por escrito, a transferência de turma do seu educando, 

fundamentando a razão desse pedido. 

 Cabe à direção deferir, ou não, o requerimento por razões de carácter pedagógico e/ou 

administrativas.  

 Cabe à diretora, por razões pedagógicas e/ou administrativas que se prendam com a 

promoção do sucesso educativo ou insuficiência de número de alunos em algumas opções 

curriculares, propor junto dos serviços do Ministérios da Educação e Ciência competentes que 

determinada opção funcione com um número de alunos inferior ao previsto na lei.  

 Os pedidos de transferência para opções diferentes das escolhidas no ato da matrícula só 

podem ser apresentados durante as primeiras quatro semanas do ano letivo, estando as 

transferências condicionadas à existência de vaga e à aprovação da respetiva fundamentação.  

 

17-06-2015 

A Diretora 

__________________ 

(Helena Maria Simões) 


