Processo de Matrícula na Escola Localizada na Urbanização das Colinas do
Cruzeiro, Odivelas
(Escola em Construção)
PERGUNTAS FREQUENTES

Ano Letivo 2022/2023

ENQUADRAMENTO GERAL

1 - A Escola Básica, que se encontra em construção na Urbanização das Colinas do Cruzeiro,
em Odivelas, só será integrada na rede escolar do concelho, com atribuição de código/escola,
quando estiver completamente concluída e equipada.
2 – Assim sendo, a escola não aparecerá como opção de escolha no Portal das Matrículas
para o ano letivo 2022/2023.
3 – Por este motivo, os encarregados de educação que quiserem fazer a opção pela escola
que ainda está em construção, para o 1º ano de escolaridade do 1º ciclo do ensino básico, no
Portal de Matrículas, deverão fazer a opção pela Escola Básica Rainha Santa, do
Agrupamento de Escolas D. Dinis, escola esta, a que os alunos irão pertencer quando forem
seriados, até a nova escola estar completamente concluída, e ter código próprio.
4 - Paralelamente, os encarregados de educação, deverão fazer uma matrícula complementar
no Agrupamento de Escolas D. Dinis (link de matrícula para o 1.º ano), Odivelas, para ficar
claro se só estão a fazer a opção por esta escola (escola em construção) ou se também
colocam numa outra prioridade (2.ª, 3ª ou outra) a Escola Básica Rainha Santa (já existente e a
funcionar, localizada na zona das Patameiras, Odivelas).
5 - No ato desta matrícula complementar, através do Agrupamento de Escolas D. Dinis, o
encarregado de educação toma conhecimento da informação cuja recolha é obrigatória e
autoriza a recolha de informação suplementar, desde que concorde com os fins a que esta se
destina, que estão explicitados em formulário próprio (eletrónico ou físico), conforme a opção
feita (inscrição através do Link disponibilizado no Site do Agrupamento de Escolas D. Dinis ou
deslocação à Secretaria do mesmo Agrupamento de Escolas).
6 – Durante o período oficial de matrículas para o ano letivo 2022/2023 não poderá ser feita a
inscrição para a educação pré-escolar para esta escola.

NOTA: Se pretenderem apenas a matrícula para a EB Rainha Santa, não necessitam de
fazer a matrícula complementar.
Se em setembro, no início do ano escolar 2022/2023, por motivos alheios ao
desenvolvimento deste processo, o edifício ainda não estiver concluído e pronto para
receber os alunos do 1.ºciclo, os mesmos iniciarão o ano letivo na escola Rainha Santa
em regime duplo, em horário a definir.

PERGUNTAS FREQUENTES

1 – Para a matrícula nesta escola, aplica-se a mesma legislação que estabelece os
procedimentos de matrícula e respetiva renovação no ensino publico, incluindo os
critérios de admissão e os documentos a entregar?
Sim.
2 – Esta escola já vai aparecer com código próprio no PORTAL DE MATRÍCULAS para
opção de escolha por parte dos encarregados de educação, para o ano letivo 2022/2023?
Não.
3 – Então como poderão os encarregados de educação fazer a opção por esta escola
para os seus educandos, no 1º ano de escolaridade, no período oficial de matrículas?
O processo envolverá dois passos:
1º Passo – No Portal de Matrículas deverá ser escolhida como 1ª opção a Escola Básica
Rainha Santa, do Agrupamento de Escolas D. Dinis, seguida das restantes opções.
2º Passo – No Portal do Agrupamento de Escolas D. Dinis deverá ser preenchido o
formulário onde é declarado o interesse na escola nova das Colinas do Cruzeiro como
primeira opção, seguida das restantes opções. Em alternativa, este procedimento poderá
ser feito presencialmente, na Secretaria do Agrupamento de Escolas D. Dinis, na Rua do
Lobito, Pombais, Odivelas.
4 – Como é feita a seleção dos alunos no caso do encarregado de educação optar pela
escola nova (escola em construção) como 1.ª prioridade e pela Escola Básica Rainha
Santa em 2.ª prioridade, caso não haja vagas para todos os que optaram pela escola
nova como 1.ª prioridade?
Serão cumpridos os critérios estabelecidos no Despacho de Matrículas e respeitada a área de
influência já definida para a escola em construção.
No ato da matrícula, no Portal, o encarregado de educação, deve assegurar-se de que
introduziu todos os documentos exigidos, nomeadamente para efeitos de seriação dos
candidatos.
5 – As inscrições para o pré-escolar para este estabelecimento de educação e ensino,
processam-se da mesma forma do que acontece para o 1.º ano de escolaridade do 1º
ciclo do ensino básico?
Não. No caso da educação pré-escolar os alunos só serão admitidos quando o edifício estiver
completamente concluído e pronto para receber as crianças que ficaram sem colocação nos

estabelecimentos públicos do concelho de Odivelas, seguindo-se os critérios estabelecidos no
Despacho de Matrículas.
6 – A renovação de matrícula por transferência de escola, para os 2.º, 3.º e 4.º anos, será
feita da mesma forma do previsto no Despacho de Matrículas?
Sim. Nesse caso, deverão os encarregados de educação proceder à renovação da matrícula
por transferência de estabelecimento de educação e de ensino, da mesma forma, já
identificada para a inscrição no 1º ano de escolaridade, no ponto 3.
7 – Quando decorre o período de renovação de matrícula, nesta escola?
A renovação de matrícula será feita no mesmo período temporal identificado no Despacho de
Matrículas para a generalidade das escolas e anos de escolaridade:




Para o 1.º ano, o período normal para matrícula e renovação de matrícula é fixado
entre 19 de abril e 16 de maio;
Para o 2.º, 3.º e 4.º anos, o período normal para matrícula e renovação de matrícula é
fixado entre 9 de julho e 19 de julho;
Para todos os anos, em caso de reprovação, nas datas assinaladas em cima, para o
período de renovação de matrícula a que corresponde o ano que se repete.

8 – O encarregado de educação pode indicar apenas esta escola como preferência?
Sempre que possível devem ser indicados (5) cinco estabelecimentos de educação e/ou
ensino. Se só for indicada uma preferência, em caso de não obtenção de vaga no
estabelecimento de ensino, o processo passa de imediato para a colocação administrativa da
Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. Quanto menos opções indicar, mais hipótese
tem de ficar sujeito a uma decisão administrativa, ou seja, quantas mais preferências indicar,
até ao máximo de cinco, mais hipótese tem de ficar numa opção pretendida.
9 – Quais as prioridades de seriação para ingresso nesta escola, no que respeita ao 1º
ciclo do ensino básico?
Tal como definido no Despacho de Matrículas, no ensino básico, as vagas existentes em cada
estabelecimento de educação e de ensino para matrícula ou renovação de matrícula são
preenchidas dando-se prioridade, sucessivamente, aos alunos:
1.ª 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;
2.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar ou o ensino básico
no mesmo agrupamento de escolas;
3.ª Com irmãos ou outras crianças e jovens, que comprovadamente pertençam ao mesmo
agregado familiar, que frequentam o estabelecimento de ensino pretendido, nos termos
previstos no n.º 4 do artigo 2.º;
4.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na
área de influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido;
5.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade
profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de
ensino pretendido;
6.ª Cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do
estabelecimento de educação e de ensino, dando-se prioridade de entre estes aos alunos que

no ano letivo anterior tenham frequentado um estabelecimento de educação e de ensino do
mesmo agrupamento de escolas;
7.ª Que no ano letivo anterior tenham frequentado a educação pré-escolar em instituições do
sector social e solidário na área de influência do estabelecimento de ensino ou num
estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas, dando
preferência aos que residam comprovadamente mais próximo do estabelecimento de educação
e de ensino escolhido;
8.ªCujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional,
comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino;
9.ª Mais velhos, no caso de matrícula, e mais novos, quando se trate de renovação de
matrícula, à exceção de alunos em situação de retenção que já iniciaram o ciclo de estudos no
estabelecimento de ensino. Com respeito pelas prioridades estabelecidas no número anterior,
podem ser definidas no regulamento interno do estabelecimento de ensino outras prioridades e
ou critérios de desempate.
10- Em que data deve estar concluído o processo relativo à distribuição dos alunos pelas
turmas?
O processo de constituição e validação de turmas deve estar concluído até 15 dias úteis depois
de publicação das listas de alunos admitidos, contados a partir do dia 1 de julho de 2022, no
caso do 1.º ano, e do dia 1 de agosto, no caso dos restantes anos de escolaridade (2.º, 3.º e
4.º anos), datas em que são publicadas as listas dos alunos admitidos.
O processo de constituição de turmas é concluído com a validação das turmas pela DireçãoGeral dos Estabelecimentos Escolares, até 15 dias úteis após aquelas datas.

