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Em reunião do Conselho Pedagógico de 26 de julho de 2019, foram definidos os seguintes 

critérios para a seleção dos alunos que pretendam frequentar o ensino secundário num dos 

cursos profissionais que integram a nossa oferta qualificante no ciclo de formação 2019/2022. 

Os alunos são selecionados dando-se prioridade, sucessivamente: 

a) Alunos com necessidades específicas cujo Relatório Técnico Pedagógico não preveja 

Medidas Adicionais de Suporte à Aprendizagem e à Inclusão, ou cujo percurso educativo 

anterior revele uma especial vocação para a frequência de um curso mais prático e orientado 

para uma inserção mais rápida no mercado de trabalho, ou quando a sua frequência se revele 

de manifesto interesse educativo para o jovem; 

b) Alunos cujo percurso educativo anterior revele uma especial vocação para a frequência do 

ensino profissional, ou quando a sua frequência se revele de manifesto interesse educativo 

para o jovem; 

c) Alunos com irmãos já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino; 

d) Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área 

de influência do estabelecimento de educação e de ensino; 

e) Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 

profissional, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de educação e de 

ensino; 

f) Que comprovadamente residam ou cujos encarregados de educação comprovadamente 

residam na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino; 

g) Que desenvolvam ou cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade 

profissional na área de influência do estabelecimento de educação e de ensino. 

h) Alunos que tenham frequentado o agrupamento no ano letivo anterior, com assiduidade, 

quando se trate de candidatos que pretendam matricular-se num curso profissional pela 

primeira vez, no primeiro ano do ciclo de formação do curso pretendido; 

i)  Alunos que tenham frequentado o agrupamento no ano letivo anterior e que pretendam 

mudar de área profissional, entre estes, aqueles que, além da assiduidade, tenham obtido 

aproveitamento. 
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