
 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VISCONDE DE JUROMENHA – 171890 
Rua Mário Sá Carneiro, Tapada das Mercês, 2725-561 Mem Martins NIF 600 079 759 

geral@aevjuromenha.com; Tel.219 169 430; FAX 219 169 435/6 

 

 

 

Caros Alunos e Srs. Encarregados de Educação  
 
Este é o momento de realizar as Pré-Inscrições nos cursos profissionais, de cada escola, que 
já estabelece ram o calendário e assim definiram o início e o fim desse prazo. 
 
Para que cada aluno concretize a sua Pré-Inscrição nos cursos profissionais das Escolas 
Secundárias (isto é, sinalize à(s) escola(s) que está interessado no(s) curso(s)e assim cumpra a 
primeira condição de posteriormente fazer a sua matrícula) deve:  

• preencher um formulário criado pela respetiva escola. Atendendo à situação presente, na 
maioria dos casos, as escolas disponibilizam na sua Página não só o acesso ao referido 
Formulário de Pré-Inscrição como a possibilidade de concretizar o seu preenchimento; 

• Cada escola tem vários cursos profissionais assim os alunos devem informar-se (na 
Página de cada escola e/ou na brochura da CMS). 

Os alunos /EE devem encarar esta fase com naturalidade e realizar a(s) pré-inscrições no(s) 
curso(s) que mais interessam/agradam aos alunos, tendo sempre o cuidado de perceber as 
disciplinas especificas e técnicas referentes a cada curso e tendo em atenção as habilidades dos 
alunos. 
As dificuldades dos alunos em definir apenas um curso/área de formação, são frequentes e 
naturais e pode acontecer pré-inscrições em cursos diversos. 
 
As Escolas Secundárias mais próximas devem também ser um fator relevante nas escolhas, 
embora por vezes a natureza do curso leve a escolher escolas mais distantes e até a considerar 
também a Pré-Inscrição/Inscrição em Escolas Profissionais do Concelho e/ou concelhos 
limítrofes que também está a decorrer. 
 
É urgente que os alunos do 9º ano, interessados nos cursos profissionais, sejam 
informados e façam a sua Pré-Inscrição nos próximos dias para corresponder às exigências 
dos prazos definidos pelas escolas e ao limite de vagas criadas para cada curso. 
 
Também os alunos que não reúnam condições de aprovação no final do 9º ano e aqueles que 
transitam do 8º para o 9º ano e com reprovações anteriores deverão ser informados e apoiados 
para se inscreverem nos cursos de educação e formação - CEF tipo 3 (1ano de duração) para, 
através de um curso mais prático, concluírem o 9º ano e acederem por essa via aos cursos 
profissionais. 
Os CEF existem em algumas escolas básicas e também existem em algumas escolas 
profissionais. 
 
As psicólogas do Agrupamento, Beatriz Gaspar e Ana Margarida André, estão disponíveis para 
colaborar. Caso necessitem desse apoio, deverão solicitá-lo através do(a) Diretor(a) de Turma. 
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Lista das Escolas Secundárias:  

AG/Escola Sec. Leal da Câmara www.aelc.pt 

AG/ Escola Sec. Mem Martins www.aememmartins.pt 

AG/Escola B. Secundária Mestre Domingos Saraiva (*) www.emds.edu.pt 

AG. Monte da Lua/Escola Sec. Santa Maria https://agml.pt/ 

AG/Escola Sec. Ferreira Dias www.esfdferreira.wordpress.com 

AG/Escola B. Secundária Matias Aires, Agualva-Cacém www.aeams.pt 

AG/Escola Sec. Miguel Torga (**) http://agmigueltorga.edu.pt/ 

AG/Escola Sec. Padre Alberto Neto www.espan.edu.pt 

Escola Básica e Secundária de Gama Barros http://esgamabarros.pt/gbarros/ 

 
 
Lista das Escolas Profissionais (mais próximas): 
 

EPAV Colares -Escola Profissional Alda de Vasconcelos  
(com secretaria na Portela de Sintra - junto estação CP) 

https://www.epav.pt/epav/ 

EPRP Sintra - Escola Profissional Recuperação do 
Património – Odrinhas (com autocarro na Estação da CP Portela 

de Sintra e paragem à porta da escola) 
http://www.escoladopatrimonio.pt/ 

Escola E. secundária dos Moinhos- S. João das Lampas 
(Curso Profissional Téc. Web Design) 

http://aealtodosmoinhos.pt/ 

Escola B. Dr. Rui Grácio – Montelavar (Curso Profissional 

Téc. Cantaria Artística) 
http://www.agrupamento-lapias.pt/ 

Escola Profissional Gustave Eiffel (Queluz-Amadora) https://gustaveeiffel.pt/ 

Escola Profissional Val do Rio (Oeiras) https://www.valdorio.net/ 

Escola Profissional do Teatro (Cascais) https://eptc.pt/ 

Aldeia de Santa Isabel https://www.facebook.com/ASI.SCML/ 

Casa Pia de Lisboa http://www.casapia.pt/ 
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(*) O Link a seguir remete para o formulário das inscrições nos cursos profissionais no AG/Escola B. Secundária 

Mestre Domingos Saraiva (link já está na página do Agrupamento) –  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAA
N__qBFlFhUOUoxUFFIRDM4UDNJMllOWTFNQllSTVlVWS4u 
 
 

(**) Oferta formativa de Cursos Profissionais da Escola Secundária Miguel Torga para o ano letivo 2020-21: 

• Técnico de Auxiliar de Saúde 

• Técnico de Contabilidade 

• Técnico de Desporto 

• Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 

• Técnico de Mecatrónica Técnico de Turismo 
“As fichas de pré-inscrição, devem ser enviadas por e-mail para: madalena.soczka@mtorga.edu.pt.  Até dia 12 de 
junho. Caso o encarregado de educação e o aluno tenham possibilidade de enviar a ficha de pré-inscrição assinada, 
não terão necessidade de se deslocar à escola (em data a indicar) para assinarem o documento. Realização das 
entrevistas: Por uma questão de prevenção, as entrevistas serão realizadas online, através da plataforma Zoom, 
Skyoe ou Meet, sendo combinados diretamente com os candidatos / encarregados de educação. Para a realização 
das entrevistas será utilizado o endereço de e-mail institucional do aluno:  
alunoNUMERODOPROCESSO@mtorga.edu.pt. 
Caso os alunos não disponham de meios para a realização de entrevista online, poderão utilizar os recursos da 
escola (a combinar). 
Calendarização: 

• 12 de junho – fim do prazo de entrega das fichas de pré-inscrição; 

• 15 de junho a 03 de julho – entrevistas aos alunos candidatos; 

• 06 de junho – entrega das listas dos alunos selecionados para os Cursos Profissionais 
Os resultados da seleção serão entregues à Direção do AEMT, que fará chegar essa informação ao balcão de 
atendimento telefónico e à secretaria. Os alunos deverão contactar a escola para saber os resultados. As datas 
indicadas podem ser alteradas” 
 

 
 
 
(ou qualquer outra Escola Profissional, de acordo com os cursos que pretendem, ou também 
tendo em atenção as mudanças de morada e/ou moradas de familiares ou de trabalho dos 
Pais/EE) 
 
 

Paula Simões 
Diretora do Agrupamento de Escolas Visconde de Juromenha 
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