Escolas Básicas de 1º Ciclo com Pré-Escolar e
Creche da RAM - 2021/2022

Esta informação agrupa todos os documentos e ligações relevantes para a matrícula,
incluindo renovação para 5º ano pela 1ª vez. Quaisquer dúvidas encontradas, agradecemos
contacto com a DRPRI (Dra. Micaela Teixeira).
1.Informação geral (clicar) | Alterações de Rede (em breve) | Fusões (em breve)
2.Informações com calendário (serve para afixação) (clicar)
3. Circular Conjunta DRE-DRPRI de Matrículas incluindo Anexos (clicar) Adenda
4.Boletim de Renovação (para frequentadores) - os boletins de renovação estão disponíveis
na plataforma PLAC-E miúdos (só acessível aos estabelecimentos), a partir do dia 21 de
junho, através da etiqueta "renovações". Selecionar e entrar na turma. No topo da página
encontra-se a ligação "Impressão dos boletins de matrícula".
Devem imprimir e entregar aos Encarregados de Educação os respetivos boletins para
verificação/atualização da informação e assinatura. Pode ser também utilizada a versão
papel PDF do Boletim de Renovação (clicar)
5.Boletim de Inscrição em PDF (para novos inscritos) (clicar)
Documentos Necessários: consultar no boletim
6.Informação variada:
Matrícula no 1º Ano (serve para afixação) (clicar)
Áreas Geográficas (a afixar nas Escolas excecionadas) (clicar)
Normas Quota Pública Colégio C.S.Marítimo (clicar)
Mapa Colégio C.S.Marítimo (clicar)
Nascimentos (clicar)
7.Regras de colocação
Portaria nº 235/2021 na sua versão mais atual – 357/2021 (clicar)
8.Lista de Estabelecimentos e capacidades respetivas (em breve)

9.Contactos e Moradas Estabelecimentos da RAM (clicar)
10.Primeira matrícula no 5º ANO
Os boletins pré-preenchidos de inscrição no 5º ano estarão disponíveis na plataforma
PLACE, para os alunos a terminar a sua frequência no 4º ano, devendo o estabelecimento
aceder à etiqueta "renovações", selecionar e entrar na turma, no topo da página encontrase a ligação "Impressão dos boletins de matrícula". Devem imprimir os boletins para
entrega aos Encarregados de Educação para preenchimento (incluindo as preferências
pelas Escolas de 5º ano), verificação e atualização da informação e respetiva assinatura.
Depois, a escola de 1º Ciclo, onde frequentam o 4º ano (incluindo particulares) preenche
os dados de sua responsabilidade e insere os dados de renovação de matrícula (no 5º ano)
no PLACE, mantendo os processos da Escola até o envio dos mesmos às escolas onde cada
um será colocado (na terceira semana de julho).
Matrícula no 5º Ano (serve para afixação) (clicar)
Boletim de Inscrição 5º ano em PDF (papel) (clicar)
Mapa área influência HBG (clicar)
11.ASE (Ação Social Educativa)
Instruções para 2021/2022 (em breve)
Portaria RASE 202/2018 28 JUN | Retificação Portaria 8/2018 5 JUL | Retificação Portaria
2/2019 2 JAN (clicar) | Retificação/2021 (em breve)
Quadro de benefícios serviços ASE (em breve)
Informação Geral / Orientações ASE (em breve)

