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www.aeaugustocabrita.pt

21 205 9220

secretaria@aeaugustocabrita.edu.pt
direcao@aeaugustocabrita.edu.pt

Sede |  Escola Secundária Augusto Cabrita | Rua Maria Lamas 2830 - 088 Barreiro

https://www.google.com/search?q=agrupamento+de+escolas+augusto+cabrita&rlz=1C1GCEA_enPT998PT998&oq=agrupamento+de+escolas+august&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j46i175i199i512l3j69i60j69i61.6435j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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O presente GUIA DE APOIO AO ALUNO está relacionado com a 
matrícula no Ensino Secundário. 

Deverá utilizar o Portal das Matrículas para efetuar a matrícula no nosso  
estabelecimento de ensino - Escola Secundária Augusto Cabrita.

GUIA

Apenas renovar matrícula para o  10º e 12º anos
Para aceder ao Portal, necessita Leitor de Cartões, do Cartão de Cidadão, da chave móvel
ou das credenciais de acesso ao Portal das Finanças

mudança de curso ou de percurso educativo;
mudança de estabelecimento de ensino;
alteração de Encarregado de Educação.

Necessita de efetuar a matrícula na transição para o 10º e 12º anos, não sendo necessário efetuar
no 11º ano exceto nos seguintes casos:
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Cursos Cientifico Humanísticos: 

O Ensino Secundário organiza-se segundo formas diferenciadas, contemplando tanto cursos orientados para a vida
ativa, como cursos orientados para o prosseguimento de estudos. 

Os cursos têm a duração de três anos, compreendendo o 10.º, o 11.º e o 12.º anos de escolaridade.

O Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita possui vários tipos de cursos disponíveis que se distinguem por
caraterísticas que vão ao encontro das necessidades da comunidade escolar e dos interesses de um grande número
de alunos:

Ensino Secundário | Oferta Educativa

Curso de Ciências e Tecnologias;
Curso de Línguas e Humanidades;
Curso de Ciências Socioeconómicas;
Curso de Artes Visuais.

N.º Alunos (2022-2023)

Ensino Secundário
+/- 918
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       COMPONENTES DE FORMAÇÃO

Técnico de Comunicação - Marketing Relações Públicas e Publicidade;
Técnico de Desporto; 
Técnico de Gestão;
Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores;
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos;
Técnico de Turismo.

Ensino Secundário | Oferta Educativa

Formação

Sociocultural
Formação

Científica
Formação

Tecnológica
Formação

Contexto de Trabalho

Cursos Profissionais



Ensino Secundário | Procedimentos a efetuar

1 2 3 4 5

Pedido de matrícula
Portal ou na Sede de Agrupamento

Validação da matrícula
efetuada pelo 

Agrupamento de Escolass
Augusto Cabrita

Afixação das listas
 dos alunos

Publicação das listas dos
Alunos admitidos no

 Agrupamento de Escolas

Deverá consultar as listas
publicadas no Agrupamento

Prazo de Matrícula: 10º Ano de escolaridade para Ano Letivo 2022 - 2023 / 17 de junho a 1 de julho 



O pedido de matrícula é efetuado através do Portal das Matrículas, no entanto, para conseguir efetuar a matrícula o
Encarregado de Educação necessita de algumas das formas de autenticação:

Leitor de cartão de cidadão (poderá adquirir em qualquer estabelecimento de equipamento informático)**;; 
Cartão de Cidadão - é necessário o cartão e o PIN de autenticação, um computador com ligação à internet e ter
instalado o software de Autenticação.
Chave Móvel Digital - é necessário que possua a chave ou então deverá atempadamente efetuar o pedido;
Credenciais de acesso ao Portal das Finanças;

Ensino Secundário | Procedimentos a efetuar

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt

Caso não consiga poderá efetuar o pedido de matrícula presencialmente
na sede de Agrupamento, por agendamento telefónico para garantir a
disponibilidade deste serviço.



Deverá colocar o estabelecimento de ensino - Escola Secundária
Augusto Cabrita em 1º Lugar, se esta for a sua 1ª Preferência.

Ensino Secundário | Procedimentos a efetuar

https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt
A sua área de residência - Aluno e/ou Encarregado de Educação -
não garante a sua colocação no nosso estabelecimento de ensino.

As vagas nas escolas públicas são preenchidas de acordo com os
critérios estabelecidos na legislação em vigor.

As vagas são limitadas, logo quando estas são
inferiores  à procura aplicam-se o os critérios
estabelecidos na Lei. Poderá optar por selecionar
diversas opções dentro do nosso Agrupamento mas
deverá ter em consideração o plano curricular e a sua
preferência.



Cartão de Cidadão do Encarregado de Educação e do(a) Aluno(a);
Número de Identificação Fiscal (NIF);
Número de utente do Serviço Nacional de Saúde;
Cartão de utente de saúde/beneficiário;
Número de Identificação da Segurança Social (NISS);
Comprovativo de morada da área de residência;
Comprovativo da morada da atividade profissional;
 Outros dados:

Ensino Secundário | Documentação

Comprovativo do Agregado familiar (apenas caso não seja o pai ou a mãe);
Habilitações do Encarregado de Educação;

.

Deverá ter o cuidado para manter os seus dados pessoais atualizados
junto dos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas
Augusto Cabrita.



Com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos
artigos 27.º e 36.º do Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na redação
conferida pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro; 

Com irmãos ou outras crianças e jovens, que comprovadamente pertençam ao
mesmo agregado familiar, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 2.º, já
matriculados no Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita;

Ensino Secundário | Prioridades na Matrícula ou Renovação

No ensino secundário, as vagas existentes no nosso Estabelecimento de Ensino, para matrícula ou renovação de
matrícula são preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos:

Despacho Normativo n.º 10-B/2021

1

2



Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência
do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita; 

 

Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita;

Que frequentaram o mesmo estabelecimento de educação e de ensino no ano letivo anterior;

3

4

5

Ensino Secundário | Prioridades na Matrícula ou Renovação

Despacho Normativo n.º 10-B/2021



Que comprovadamente residam ou cujos encarregados de educação comprovadamente residam na área
de influência do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita;

Que frequentaram um estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas, no
ano letivo anterior; 

Que desenvolvam ou cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional na área
de influência do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita;

6

7

8

Ensino Secundário | Prioridades na Matrícula ou Renovação

Despacho Normativo n.º 10-B/2021



Validação da matrícula por parte do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita de acordo com os critérios
de seleção existentes;

Atribuição aos alunos de acordo com as preferências;

Publicação das listas de alunos com a indicação do curso em que cada aluno foi admitido, sendo afixadas
na Escola Secundária Augusto Cabrita;

Ensino Secundário | Etapas de tratamento da matrícula

1

2

3



Natureza e Organização
Os cursos cientifico-humanísticos constituem uma oferta educativa vocacionada para o prosseguimento de estudos
de nível superior (universitário ou politécnico).

Destinam-se a alunos que tenham concluído o 9.º ano de escolaridade ou equivalente.

Têm a duração de 3 anos letivos, correspondentes aos 10.º, 11.º e 12.º anos de escolaridade.

Conferem um diploma de conclusão do Ensino Secundário (12º ano), bem como o nível 3 de qualificação do Quadro
Nacional de Qualificações (QNQ).

Ensino Secundário | Oferta Educativa

A | Cursos Cientifico Humanísticos

 Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro e pela Portaria n.º 243/2012 de 10 de agosto, retificada pela Declaração de
Retificação n.º 51/2012, de 21 de setembro.

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_139_2012.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Legislacao/dl_91_2013_10_julho.pdf
https://dre.pt/application/file/63958168
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/portaria_243_2012.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/dr_47_2012.pdf


Ensino Secundário | Oferta Educativa

Cursos Cientifico Humanísticos 

Curso de Ciências e
Tecnologias

Curso de Línguas e
Humanidades

Curso de Ciências
Socioeconómicas

Curso de Artes 
Visuais 

Geografia A  Ling. Estrangeira Mat. Aplic. às Ciências Sociais

Disciplinas Opcionais | 10º Ano

1

2

3

4

 Grupo I

Economia A Geografia A Grupo I

 Grupo I

F.Q. A Bio. Geologia Geografia Grupo I

Geo. Descritiva A Hist. Cult. e das Artes



Ensino Secundário | Oferta Educativa

Cursos Cientifico Humanísticos 

Curso de Ciências e
Tecnologias

Curso de Línguas e
Humanidades

Curso de Ciências
Socioeconómicas

Curso de Artes 
Visuais 

Ling. Estrang. Psicologia B Sociologia

Disciplinas Opcionais | 12º Ano 

1

2

3

4

Aplic. Infor. B Economia C

 Grupo I

 Grupo II

Economia C Geografia C Sociologia

Aplic. Infor. B Economia C Hist. Cult. e Democracia  Ling. Estrang.   Psicologia B  

 Grupo I

 Grupo II

 Oficina de Artes Grupo I

 Grupo II

Biologia Física Química

Aplic. Infor. B Economia C Hist. Cult. e Democracia  Ling. Estrang.   Psicologia B  

 Grupo I

 Grupo II Geo. C  

Aplic. Infor. B Economia C Hist. Cult. e Democracia  Ling. Estrang.   Psicologia B  Geo. C  

Geografia C



Os Cursos Profissionais são um percurso de ensino secundário com dupla certificação, ou seja, em que se
desenvolvem competências sociais, científicas e profissionais necessárias ao exercício de uma atividade profissional
e simultaneamente se obtém o nível secundário de educação.

Estes cursos preparam os jovens para uma mais fácil e qualificada inserção no mercado de trabalho e permitem a
realização de estudos ao nível pós-secundário e ensino superior .

B | Cursos Profissionais

 (Portaria n.º 235-A / 2018, de 23 de agosto)

Ensino Secundário | Oferta Educativa



Formação Sociocultural - estruturada em disciplinas comuns a todos os cursos, visa contribuir para a construção
de identidade pessoal, social e cultural dos alunos;
Formação Científica - estruturada em duas ou três disciplinas, visa proporcionar uma formação científica
consistente com a qualificação a adquirir;
Formação Tecnológica - organizada em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), visa a aquisição e
desenvolvimento de um conjunto de competências técnicas necessárias ao exercício profissional;
Formação em Contexto de Trabalho - é realizada em empresas ou noutras organizações, em períodos de duração
variável ao longo ou no final da formação, e visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas,
relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional.

Os Cursos Profissionais a têm duração de três anos, e estão organizados em quatro componentes de formação:

B | Cursos Profissionais

Ensino Secundário | Oferta Educativa

 (Portaria n.º 235-A / 2018, de 23 de agosto)



Estes cursos culminam com uma apresentação e defesa, perante um júri, de um projeto, designado por Prova de
Aptidão Profissional (PAP), na qual são demonstradas as competências e os conhecimentos que desenvolveram ao
longo da formação.

Existem Cursos Profissionais nas mais diversas áreas de educação e formação, desde indústria e tecnologia,
serviços, comércio e transportes, até agricultura e ambiente.

B | Cursos Profissionais

Ensino Secundário | Oferta Educativa

 (Portaria n.º 235-A / 2018, de 23 de agosto)

https://www.ofertaformativa.gov.pt/


concluiu o 9.º ano de escolaridade ou formação equivalente;
procura uma formação mais prática e orientada para o mercado de trabalho e/ou prosseguir estudos superiores.

Os Cursos Profissionais podem ser os mais indicados para quem:

B | Cursos Profissionais

Ensino Secundário | Oferta Educativa

 (Portaria n.º 235-A / 2018, de 23 de agosto)



Ensino Secundário | Oferta Educativa

Cursos  Profissionais 

Técnico de Comunicação -
Mkt, RP e Publicidades

Técnico de Gestão

Técnico de Turismo

Descrição

1

2

3
É um profissional que executa serviços de informação, animação e organização de eventos em
empresas de turismo, de reservas em agências de viagens e de recepção e acolhimento em
unidades turísticas.

É um profissional qualificado que exerce funções no âmbito da gestão das empresas. No final do
curso estará apto a colaborar nos aspetos organizativos, operacionais e financeiros dos diversos
departamentos de uma empresa.

É um profissional qualificado, apto a desenvolver ações nas áreas de estudos de mercado, gestão
de marca, publicidade, relações públicas, promoção, marketing digital e outras técnicas de
comunicação de marketing, bem como funções de assessor de comunicação, serviço a clientes,
criativo, produtor gráfico e audiovisual.



Ensino Secundário | Oferta Educativa

Cursos  Profissionais 

Tecnico de Eletrónica,
Automação e Computadores;

Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas
Informáticos;

Técnico de Desporto
É um profissional que está apto a participar no planeamento na organização e no desenvolvimento
do treino de modalidades desportivas, individuais ou coletivas, bem como organizar e dinamizar
atividades físicas e desportivas em contexto de ocupação de tempos livres, animação e lazer.

Descrição

4

5

6

É um profissional qualificado apto a realizar, de forma autónoma ou integrado numa equipa,
atividades de concepção, especificação, projecto, implementação, avaliação, suporte e manutenção
de sistemas informáticos e de tecnologias de processamento e transmissão de dados de
informação.

É um profissional qualificado apto a desempenhar tarefas de carácter técnico relacionadas com a
instalação, manutenção, reparação e adaptação de equipamentos eletrónicos de automação
industrial e de computadores, no respeito pelas normas de higiene e segurança e pelos
regulamentos específicos.



 Escalão A - escalão 1 do Abono de Família;
 Escalão B - escalão 2 do Abono de Família;
 Escalão C - escalão 3 ou mais do Abono de Família.

No Ensino Secundário, o subsídio de ASE destina-se a comparticipar as despesas escolares respeitantes à
comparticipação em refeições, aquisição de material escolar e apoio à realização de visitas de estudo em virtude das
necessidades dos alunos.

Para beneficiar de subsídios de ASE, os Enc.de Educação devem preencher os modelos de candidatura que se encontram
disponíveis no serviço de ASE do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita ou através dos canais de comunicação
disponíveis. Estas candidaturas deverão ser entregues no ato de matrícula, tendo em atenção os prazos fixados pelo
Agrupamento.

O escalão de ASE é indexado ao escalão de abono de família de que o aluno beneficia:

Ensino Secundário | Ação Social Escolar (ASE)



Decorrido o prazo inicial de candidatura, e ao longo do ano letivo, se se verificar a diminuição dos rendimentos do
agregado familiar que se reflita na alteração do escalão de abono de família, pode ser apresentada candidatura para
atribuição de subsídio de Ação Social Escolar. 

O apoio concedido não é renovado automaticamente e os Encarregados de Educação devem renovar as candidaturas
todos os anos junto dos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita. 

Ensino Secundário | Ação Social Escolar (ASE)

Apoio concedido não é renovado automaticamente



O serviço de refeições escolares, são garantidos pela Câmara Municipal do Barreiro, a todos os Estabelecimentos de
Ensino do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita.

Todos os alunos matriculados no Agrupamento tem a possibilidade de usufruir das refeições escolares mediante as
condições predefinidas pelo Município.

As ementas podem ser consultadas no Portal da Câmara Municipal do Barreiro ou no site institucional do Agrupamento
de Escolas Augusto Cabrita. 

Ensino Secundário | Refeições Escolar

A gestão das refeições escolares pode ser realizada
através da aplicação informática GIAE, acessível a
partir de um dispositivo com acesso à Internet.
As credenciais de acesso deverão ser requeridas
junto do Diretor de Turma ou dos Serviços
Administrativos. 

O pagamento das refeições é efetuado através do Cartão do Aluno.
O Enc. de Educação pode gerir os carregamentos, na modalidade de pré-
pago. O Cartão do Aluno pode ser carregado através da aplicação disponível
e na papelaria. A marcação e desmarcação refeições é da responsabilidade
do Enc. de Educação.



O Transporte Adaptado  é concedido a alunos da rede pública com Necessidades de Saúde Especiais (NSE), que
apresentam dificuldades de mobilidade ou outras patologias que possam condicionar a utilização de transporte público.

O pedido de transporte deve ser solicitado junto dos serviços administrativos do Agrupamento de Escolas Augusto
Cabrita, que o analisa e submete para validação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).

Ensino Secundário | Transporte Escolar Adaptado

Deverá garantir que possui os dados atualizados junto dos Serviços
Administrativos - qualquer alteração de horários ou de morada, devem
ser comunicados.



Despacho n.º 4209-A/2022, de 11 de abril
Despacho normativo n.º 10-B/2021, de 14 de abril

Legislação:

Este GUIA não  dispensa a consulta da legislação em vigor


