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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA -2021/2022 

Cursos profissionais 

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. 

Os Cursos Profissionais integrados no Catálogo Nacional de Qualificações têm duração de três anos, 
com uma carga horária que varia entre 3100 e 3440 horas, e estão organizados em quatro 
componentes de formação (Portaria n.º 235-A / 2018, de 23 de agosto): 

• 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. 

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. 

Para quem? 
Os Cursos Profissionais podem ser os mais indicados para quem: 
• 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. 

Qual a certificação? 
No final do curso, os alunos obtêm uma dupla certificação - o ensino secundário e uma certificação 
profissional - conferindo o nível 4 de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações - Portaria n.º 
782/2009, 23 de julho. A conclusão do ensino secundário nos Cursos Profissionais está depende da 
aprovação em todas as disciplinas e UFCD, na formação em contexto de trabalho e na Prova de 
Aptidão Profissional. 

Cursos Profissionais na AEJO*: 
- Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos 
- Técnico de Multimédia  
- Técnico de Cozinha/Pastelaria 
- Técnico de Restaurante /Bar 

 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/
https://data.dre.pt/eli/port/235-a/2018/08/23/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/782/2009/07/23/p/dre/pt/html
https://data.dre.pt/eli/port/782/2009/07/23/p/dre/pt/html
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A matrícula carece de uma pré-inscrição  na página da escola. 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4R9frAmAIq5cGU1a

YV-qGpoPaK-jyCA64BN_DSpogDZrleg/viewform ) 

Pré inscrição até 18 de junho 

Resultados das admissões: 23 de junho 

 

1. RENOVAÇÃO FEITA PELO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (ou pelo aluno quando maior de idade)  

NO PORTAL DAS MATRÍCULAS  

• É obrigatória APENAS nos seguintes casos:  

➢ do 9.º ano para o 10.º ano  

➢ sempre que houver mudança de curso   

➢ sempre que houver alteração de encarregado de educação (excetuam-se os casos dos alunos 

que passarão a ser EE de si próprios, por terem 18 anos à data do início do ano escolar – 1 de 

setembro)  

➢ sempre que se pretenda transferência para outra escola 

• Efetua-se no prazo de 18 DE JUNHO A 30 JUNHO   

• Efetua-se do seguinte modo:   

➢ Por via eletrónica, através da aplicação informática disponível no PORTAL DAS MATRÍCULAS 

(https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt) com o recurso a uma das seguintes formas de 

autenticação: credenciais de acesso ao Portal das Finanças; cartão de cidadão (requer 

dispositivo leitor de CC) ou chave móvel digital.   

  

➢ Na impossibilidade de fazer a renovação no Portal das Matrículas, a mesma deverá ser feita 

presencialmente nos Serviços Administrativos, entre as 9:00h e as 16:00h, mediante 

marcação prévia por telefone (262 955 330).      

  

  

2. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA   

• Destina-se a todos os casos não incluídos no ponto 1.  

• É feita pelos serviços administrativos da escola, não sendo necessários quaisquer procedimentos 

por parte dos EE/alunos quando maiores.    

  

   

3. CANDIDATURA AO ASE  

Todos os alunos que pretendam candidatar-se ao ASE, incluindo os que usufruíram do Escalão A ou 

B em 2020/2021, devem enviar até ao dia 30 de junho para o email, secretaria@esolasobidos.net, 

os seguintes documentos:  

➢ Comprovativo do escalão do abono de família da Segurança Social, atualizado à data 

presente.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4R9frAmAIq5cGU1aYV-qGpoPaK-jyCA64BN_DSpogDZrleg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4R9frAmAIq5cGU1aYV-qGpoPaK-jyCA64BN_DSpogDZrleg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4R9frAmAIq5cGU1aYV-qGpoPaK-jyCA64BN_DSpogDZrleg/viewform
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
https://portaldasmatriculas.edu.gov.pt/
mailto:secretaria@esolasobidos.net


3  

  

➢ Boletim de candidatura, o qual deverá ser descarregado da página eletrónica do AEJO – 

separador “Ação Social Escolar” ( https://escolasdobidos.com ) e preenchido digitalmente. 

➢ A não entrega desta candidatura impede o requerimento da bolsa de mérito. 

  

 

4. TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA  

  

Documentos necessários  Procedimento  

• Documento comprovativo do agregado familiar, validado pela Autoridade 

Tributária (emitido pelas Finanças).  

• Documento comprovativo da morada de residência do encarregado de 
educação (recibo da água, luz, outro), no caso de pretender que esta morada seja 

usada como critério de seriação para efeitos de obtenção de vaga – residência na 

área de influência da escola pretendida.  

• Documento comprovativo da morada da atividade profissional do 
encarregado de educação (emitido pela entidade patronal), no caso de pretender 
que esta morada seja usada como critério de seriação para efeitos de obtenção de 
vaga – atividade profissional desenvolvida na área de influência da escola 
pretendida.  

• Comprovativo do escalão do abono de família da Segurança Social.  
(atualizado à data presente).  

• Relatório Técnico-Pedagógico (RTP) ou Programa Educativo Individual (PEI), 
no caso de o aluno ter Necessidades Educativas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

54/2018, a requerer ao Diretor de Turma.     

• Proceder conforme 
o referido no ponto  
1.  

  

• Anexar os 
documentos no  
Portal das  

Matrículas  

  

  

5. PAGAMENTO DE TAXA DE FREQUÊNCIA  

• Os alunos que forem maiores de idade à data de 1 de setembro, deverão fazer o pagamento da 

taxa de   frequência, no valor de 10 euros, a qual inclui o seguro escolar.  

• O pagamento deverá ser feito:  

➢ até 30 de setembro  

➢ Deve ser feito na reprografia da Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos 

• Estão isentos do pagamento os alunos cuja candidatura ao ASE para 2021/2022 venha a ser 

aprovada. 

 

 

 

 

 

 

https://aerbp.pt/matriculas/
https://escolasdobidos.com/
https://aerbp.pt/matriculas/
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*CURSOS  

Curso profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos: 

  

É o profissional qualificado apto a realizar, de forma autónoma ou integrado numa equipa, 

atividades de conceção, especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e 

manutenção de sistemas informáticos e de tecnologias de processamento e transmissão de 

dados de informação.  

 
 

 

 

Curso profissional de Técnico de Multimédia 

 

O Técnico de Multimédia é um profissional qualificado apto a exercer profissões ligadas ao 

desenho e produção digital de conteúdos multimédia e a desempenhar tarefas de carácter 

técnico e artístico com vista à criação de soluções interativas de comunicação. 
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Curso Profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria 

O/a Técnico/a de Cozinha/Pastelaria é o profissional qualificado para planear, coordenar e 

executar as atividades de cozinha-pastelaria, respeitando as normas de higiene e segurança, em 

estabelecimentos de restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras. 

 

                          

Curso Profissional de Técnico de Restaurante /Bar 
 
Técnico/a intermédio/a, qualificado com o nível 4. É o profissional que planifica, coordena e executa o 

serviço de restaurante e bar, respeitando as normas de higiene e segurança, em estabelecimentos de 

restauração e bebidas, integrados ou não em unidades hoteleiras, com vista a garantir um serviço de 

qualidade e satisfação do cliente. 

 


