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INFORMAÇÃO 9 

Aos Encarregados de Educação do 9º ano 

 

Assunto:  - Renovação de matrícula no 9ºano 

- Termo do ano letivo 

  - Auxílios económicos e devolução de manuais escolares 

  

Exmo (a) Senhor (a) 

 Encarregado (a) de Educação 

 

I - Renovação de matrícula 

 

Por força das disposições contida no ponto 2. do artigo 9º do Despacho Normativo nº 6/2018, de 12 de 

abril a renovação de matrícula para o 7º ano ou para qualquer outro ano de escolaridade desde que 

haja transferência de estabelecimento de educação ou de ensino (5º e 10º anos) realiza-se na aplicação 

informática do Ministério da Educação disponível no Portal das Escolas, com recurso à autenticação 

através do Cartão de Cidadão ou com o apoio dos Serviços Administrativos (SA) do estabelecimento de 

ensino frequentado no ano anterior. 

 

Neste contexto, informam-se os encarregados de educação dos alunos que deverão ter em conta o 

anexo que segue com informação emanada da Escola Secundária do Pinhal Novo. 

 

Os alunos que ficarem retidos no 9ºano, após a realização das provas finais e/ou provas de 

equivalência devem fazer a sua inscrição no 9ºano junto dos Serviços Administrativos desta escola. 

 

II – Termo do ano letivo 

 

Aproximando-se o termo do ano letivo, cumpre-nos esclarecer os encarregados de educação dos alunos 
do 9º ano de escolaridade sobre os procedimentos a adotar após a conclusão das provas finais, com 
vista à renovação de matrícula dos alunos no 10º ano de escolaridade. Estas informações decorrem das 
orientações recebidas da Direção da Escola Secundária de Pinhal Novo, conforme documento em anexo. 

  
Convirá, porém, recordar primeiro algumas datas que antecedem o período da matrícula: 

1. Termo do ano letivo: 6 de junho; 
2. Avaliação sumativa interna: 6 e 7 de junho (9º B e C); 
3. Afixação das pautas com os resultados da avaliação sumativa interna: 8 de junho; 
4. Assembleias de pais e encarregados de educação com os diretores de turma:  

9ºB e 9ºC - 16 de julho, às 16:45 horas  
9ºA          - 12 de junho, às 16:45 horas 

5. Eventual inscrição para os exames de equivalência à frequência – 1ª Fase: 11 e 12 de 
junho, entre as 9.00 e as 16.00 horas, nos Serviços Administrativos; 

6. Provas finais de Português e Matemática: dias 22 e 27 de junho, às 9.00 horas 
(comparência na escola); Português Língua Não Materna (PLNM): 19 de junho, às 9.00 
horas; 

7. Afixação das pautas com os resultados finais (avaliação sumativa interna e avaliação 
sumativa externa): 13 de julho; 

8. Todas as orientações referentes às provas finais e de equivalência à frequência se 
encontram afixadas neste estabelecimento de ensino e são divulgadas junto dos alunos e 
encarregados de educação pelos respetivos diretores de turma. 
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III – Auxílios económicos e devolução de manuais escolares 

 

1. Determina o Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de setembro, que regulamenta a prestação 

dos auxílios económicos, o dever dos alunos devolverem à Ação Social Escolar (ASE) os 

manuais escolares que lhes foram emprestados ou cuja aquisição foi comparticipada pela 

ASE. 

2. A não restituição dos manuais escolares ou a sua devolução em mau estado de 

conservação implicam a impossibilidade de atribuição deste apoio no próximo ano letivo 

de 2018/2019, seja nesta Escola seja em outro estabelecimento de ensino, 

designadamente na Escola Secundária. 

3. O dever de restituição dos manuais escolares recai sobre o encarregado de educação, o 

qual no início do presente ano letivo assinou o respetivo recibo de quitação, ficando com o 

duplicado do mesmo. 

4. Assim sendo, estipula-se o dia 29 de junho como data limite para a devolução à ASE dos 

manuais escolares postos à disposição dos alunos subsidiados ou cuja aquisição foi 

comparticipada pela ASE. 

 

A Direcção coloca-se ao dispor dos alunos e dos seus encarregados de educação para ajudar a 

ultrapassar as dificuldades que possam surgir. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos 

 

Pinhal Novo, 22 de maio de 2018 

 

O Diretor 

 

______________________________ 

Carlos Vilas 

 


