MATRÍCULAS E RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS
- 2021-2022 –
Informações para os encarregados de educação

Em 2021, a matrícula e a renovação
de matrícula são realizadas no
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt
(se o link não funcionar, copiar e colar na barra
de endereços do browser)

Uma só plataforma para pedidos de matrícula, renovação de matrícula
e transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e
secundário, em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da
Educação, privados e IPSS ou equiparados.
É permitida a matrícula e renovação de matrícula nos estabelecimentos
de educação e de ensino quando tal não for possível através do portal.
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Há renovação automática de matrícula nas seguintes situações:
- Na transição para os 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º e 11.º anos;
- Na manutenção nos 5.º, 7.º, 10.º e 11.º anos, em caso de não transição.
As renovações automáticas são igualmente aplicáveis a transições no Pré-Escolar.

Na renovação automática, o aluno é inscrito:
- Ensino básico - em todas as disciplinas do ano que vai frequentar;
- Ensino Secundário - nas disciplinas em que reuniu condições de progressão;
- Ensino Secundário – no caso de retenção, em todas as disciplinas em que esteve
matriculado em 2020-2021, ainda que para melhoria de classificação1 ;
- Todos os anos - na disciplina de EMR, caso tenha estado inscrito em 2020-20212 .

Para contactar a escola,
nas circunstâncias elencadas
ao lado, deve ser enviado
email para o endereço
matriculas@aelimadefaria.pt .
Pede-se que seja
devidamente identificado o
aluno (número de processo e
turma que frequentou em
2020-2021) e a situação que
pretende alterar.
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NB – quando o EE/aluno faz a renovação de matrícula no Portal, tem a
possibilidade de se inscrever na disciplina opcional de EMR, mas não tem
como selecionar a Confissão. Nesse caso, deve ser enviado email para
matriculas@aelimadefaria.pt , com identificação do aluno e a confissão
religiosa em que pretende inscrever-se.
Voltar ao índice

DISCIPLINAS DE OPÇÃO
Todos os anos: Educação Moral e Religiosa: o EE deve enviar email para
matriculas@aelimadefaria.pt , para indicar a confissão religiosa que pretende (as turmas
abrirão em função do n.º de alunos inscritos) .
Ensino básico (EBCO e ESLdF) opções oferecidas pela escola:
7.º ano - Língua estrangeira II – Francês ou Espanhol (dependendo do n.º de alunos
inscritos)
- Educação Artística e Tecnológica: Educação Visual - Educação Musical – Tecnologias da
Informação e da Comunicação
8.º ano - Língua estrangeira II – Francês (ambas as escolas) ou Espanhol (apenas na
EBCO);
- Educação Artística e Tecnológica: Educação Visual - Educação Musical – Tecnologias da
Informação e da Comunicação
9.º ano –Língua estrangeira II – Francês (ambas as escolas) ou Espanhol (apenas na
EBCO);
- Educação Artística e Tecnológica: Educação Visual - Educação Musical – Tecnologias da
Informação e da Comunicação
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A Escola Secundária Lima-de-Faria tem, na sua oferta formativa, todos
os cursos científico-humanísticos: Ciências e Tecnologias, Ciências
Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais

Nota bem - De acordo com o artigo 16.º da Portaria n.º 226-A/2018, de 7
de agosto, os alunos dos cursos científico-humanísticos podem optar por
um “Percurso formativo próprio com permuta de disciplinas”:
1 - a) Permuta de uma das disciplinas bienais e ou de uma das disciplinas
anuais da componente de formação específica por disciplina(s)
correspondente(s) de um curso diferente do frequentado;
b) Realização, obrigatória, de uma disciplina bienal e de uma disciplina
anual da componente de formação específica da natureza do curso
frequentado;
c) Da permuta entre disciplinas, não pode resultar a frequência de
disciplinas equivalentes, ou que abranjam parte dos mesmos conteúdos
de outras disciplinas da mesma área do saber(…)”
(diapositivo seguinte)

Ciências e Tecnologias (CT)
- Português
- Língua estrangeira – qualquer uma (abertura dependente do
número mínimo de alunos inscritos)

- Filosofia
- Educação Física
- Matemática A
- Bienal estruturante: quaisquer duas das seguintes (0u uma
destas e outra – cf. Diapositivo 8):
- Física e Química A
(dependente do n.º de inscritos mas pode juntar com AV)
- Biologia e Geologia
- Geometria Descritiva A
- Educação Moral e Religiosa (opcional) + confissão

Ciências Socioeconómicas (CSE)
- Português
- Língua estrangeira – qualquer uma (abertura dependente do
número mínimo de alunos inscritos)

- Filosofia
- Educação Física
- Matemática A
- Bienal estruturante: quaisquer duas das seguintes (0u uma
destas e outra – cf. Diapositivo 8):
- Geografia A
- Economia A
- História B
- Educação Moral e Religiosa (opcional) + confissão

Artes Visuais (AV)
- Português
- Língua estrangeira – qualquer uma (abertura dependente
do número mínimo de alunos inscritos)

- Filosofia
- Educação Física
- Desenho A
- Bienal estruturante: quaisquer duas das seguintes (0u
uma destas e outra – cf. Diapositivo 8):
- Geometria Descritiva A
- Matemática B
- História da Cultura e das Artes
- Educação Moral e Religiosa (opcional) + confissão

Línguas e Humanidades (LH)
- Português
- Língua estrangeira – qualquer uma (abertura dependente do
número mínimo de alunos inscritos)

- Filosofia
- Educação Física
- História A
- Bienal estruturante: quaisquer duas das seguintes (0u uma
destas e outra – cf. Diapositivo 8):
- Geografia A
- Matemática Aplicada às Ciências Sociais (MACS)
- Língua estrangeira II ou III
- Literatura
- Educação Moral e Religiosa (opcional) + confissão Voltar ao índice

DISCIPLINAS ANUAIS – o aluno terá de frequentar DUAS. No
entanto, como as turmas de 12.º ano serão constituídas com base nas
opções de disciplinas anuais, abrindo apenas aquelas que forem
escolhidas por um número de alunos que, legalmente, permita a
constituição de turma (mesmo fazendo junções), o aluno terá de
apresentar 3 ou 4 opções, por ordem de preferência.
Se o portal não permitir a seleção de mais do que duas disciplinas, o
aluno terá de enviar email para matriculas@aelimadefaria.pt com
indicação das suas preferências.
Na fase de constituição de turmas, serão contactados os alunos caso
não abra nenhuma das opções apresentadas – estar, pois, atento a
chamadas dos números 231 419 560 ou 925 785 990.
Nota Bem – pelo menos uma das disciplinas terá de ser da área do curso.

DISCIPLINAS ANUAIS – o aluno terá de frequentar DUAS
(a Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto elimina o regime de precedências)

Curso CT (anexo I da Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto)
LEQUE DE DISCIPLINAS DA ÁREA DO CURSO - escolher obrigatoriamente

uma (pelo menos):
Física, Química, Biologia, Geologia, Materiais e Tecnologias
OUTRAS: (o aluno pode, ainda, optar por uma disciplina de outro curso; para as
assinaladas com *, em princípio, o agrupamento não tem recursos humanos);

Antropologia, Aplicações Informáticas B, Ciência Política*, Clássicos da
Literatura, Direito*, Economia C, Filosofia A, Geografia C, Grego*,
Língua Estrangeira (o aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na
componente de formação geral, nos 10.º e 11.º anos), Psicologia B, Teatro*.

DISCIPLINAS ANUAIS – o aluno terá de frequentar DUAS
(a Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto elimina o regime de precedências)

Curso CSE (anexo II da Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto)
LEQUE DE DISCIPLINAS DA ÁREA DO CURSO - escolher obrigatoriamente

uma (pelo menos):
Economia C, Geografia C, Sociologia
OUTRAS: (o aluno pode, ainda, optar por uma disciplina de outro curso; para as
assinaladas com *, em princípio, o agrupamento não tem recursos humanos):

Antropologia, Aplicações Informáticas B, Ciência Política*, Clássicos da
Literatura, Direito*, Filosofia A, Grego*, Língua Estrangeira (o aluno deve
escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral, nos
10.º e 11.º anos), Psicologia B, Teatro*.

DISCIPLINAS ANUAIS – o aluno terá de frequentar DUAS
(a Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto elimina o regime de precedências)

Curso LH – (anexo III da Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto)
LEQUE DE DISCIPLINAS DA ÁREA DO CURSO - escolher obrigatoriamente
uma (pelo menos):
Filosofia A, Geografia C, Língua Estrangeira I, II ou III (o aluno deve
escolher a língua estrangeira estudada na componente de formação geral, nos 10.º e 11.º
anos), Literaturas de Língua Portuguesa, Psicologia B, Sociologia.

OUTRAS: (o aluno pode, ainda, optar por uma disciplina de outro curso; para as
assinaladas com *, em princípio, o agrupamento não tem recursos humanos):

Antropologia, Aplicações Informáticas B, Ciência Política*, Clássicos da
Literatura, Direito*, Economia C, Grego*, Teatro*.

DISCIPLINAS ANUAIS – o aluno terá de frequentar DUAS
(a Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto elimina o regime de precedências)

Curso AV (anexo IV da Portaria 226-A/2018, de 7 de agosto)
LEQUE DE DISCIPLINAS DA ÁREA DO CURSO - escolher obrigatoriamente
uma (pelo menos):

Oficina de Artes, Materiais e Tecnologias, Oficina de Multimédia B
OUTRAS: (o aluno pode, ainda, optar por uma disciplina de outro curso; para as
assinaladas com *, em princípio, o agrupamento não tem recursos humanos):

Antropologia, Aplicações Informáticas B, Ciência Política*, Clássicos da
Literatura, Direito*, Economia C, Filosofia A, Geografia C, Grego*, Língua
Estrangeira (o aluno deve escolher a língua estrangeira estudada na
componente de formação geral, nos 10.º e 11.º anos), Teatro*.
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- Alunos que tenham utilizado transporte escolar no(s)
ano(s) anterior(es) (seja qual for o ano que frequentaram e
o que vão frequentar) e pretendam continuar a usufruir,
mantendo o passe que têm: basta que o EE envie
mensagem, identificando-se e identificando o aluno (nome,
número e turma que frequentou em 2020-2021), para o
endereço de email matriculas@aelimadefaria.pt ).
- Alunos que necessitem de um passe novo: terá de ser
preenchido pedido e entregar juntamente com uma
fotografia (podem
ser entregues presencialmente na
secretaria ou enviados pelos CTT – o documento de pedido
será disponibilizado na página web do agrupamento).
Voltar ao índice

