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MESTRADO EM ENSINO DO 1.º E 2.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO 

2.º ANO 

 

MESTRADO PRÉ-ESCOLAR 

repetentes 1.º ano 

 

16 e 17 de setembro 

 
(inscrições realizadas através do portal académico) 

 
 
Avisam-se os alunos que, para terem acesso à realização da inscrição online, deverão pagar 

antecipadamente o seguro escolar (€ 1,50), Taxa de matrícula (€ 50) e a 1ª prestação de 

propinas (€ 265,87). Os três itens terão todos a mesma referência multibanco, pelo que, o 

pagamento deverá ser efetuado de uma única vez com a referência comum aos três, num total de 

€ 313,17. 

Só terão acesso à realização da inscrição online, após terem efetuado estes pagamentos, 

devendo ter em atenção que os pagamentos por Referência Multibanco deverão ser feitos até 

48 h úteis antes da realização da inscrição online. Por exemplo, se pretender realizar a sua 

inscrição no dia 15 de setembro, deverá pagar até ao dia 11. (Deverá ter em atenção que se a 

transferência for efectuada ao fim de semana demorará mais de 48 h a ser efetuada). 

 

 

De acordo com o Despacho n.º 36/IPL/2009, no ato da matrícula/inscrição o aluno 

pode apresentar uma candidatura a regime de estudante a tempo parcial, 

mediante requerimento a apresentar pelo próprio. Neste regime, o aluno apenas 

poderá inscrever-se a um número de unidades curriculares, a que correspondam 

um máximo de 30 créditos. 

 

Os alunos que pretendam candidatar-se a Bolsa de Estudos nos Serviços de Ação 

Social do IPL, deverão informar os serviços académicos, para o e-mail: 

s.academicos@eselx.ipl.pt. 

 

mailto:s.academicos@eselx.ipl.pt


 
 

Os alunos com dívidas à Escola não conseguirão efetuar a sua matrícula/inscrição, 

pelo que deverão regularizar a situação junto dos Serviços. 

 

Informamos ainda que estão disponíveis na página da ESELx, na área dos Serviços 

Académicos, outras informações que deverão ser consultadas pelos alunos, 

nomeadamente Regulamentos. 

 

 

 

Escola Superior de Educação de Lisboa, 10 de setembro de 2015. 

 

A Presidente 

 

 (Cristina Loureiro) 


