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DIPLOMA  MINISTERIAL N.º 69 /2016

de  21  de  Dezembro

APROVA  O  REGULAMENTO  PARA  A  MATRÍCULA
DO  ENSINO  BÁSICO

O ensino básico é universal, obrigatório e gratuito, tendo a
duração de nove anos, tal como previsto no artigo 11.º da Lei
de Bases da Educação (Lei n.º 14/2008, de 29 de Outubro).
Com a Lei de Bases da Educação dá-se uma resposta adequada
para assegurar o gozo do direito à educação consagrado no
artigo 41.º da Constituição da República Democrática de Timor-
Leste.

Esta mesma lei determina inequivocamente a idade escolar,
sendo esta dos 6 aos 17 anos. Durante esta idade., durante o
período em qual o Estado possui o dever de assegurar a
frequência das crianças em estabelecimentos escolares.
Entende-se que para dar resposta à realidade do país, foi
determinada a entrada ao ensino básico com 6 anos completos.

Até a data não houve qualquer regulamentação dos requisitos
e do processo da matrícula ao ensino básico. Constatou-se
que a falta de regulamentação resultou na frequência de
crianças que ainda não atingiram a idade escolar, trazendo
ainda mais dificuldades para a infraestrutura já limitada,
resultando ainda em sérios riscos de repetência nos primeiros
anos escolares. A entrada no ensino escolar com idade inferior
àquela prevista em lei pode, ainda, ter um impacto negativo na
taxa líquida de matriculação nacional. De acordo com os dados
da educação de 2015, mais de 30% das crianças entram no
ensino básico com idade inferior à 6 anos de idade.

A falta de regulamentação acaba, em alguns casos, à exclusão
daqueles que possuem o direito em frequentar o ensino básico,
nomeadamente as crianças com necessidades educativas
especiais, as raparigas grávidas ou aqueles que não possuem
documento comprovativo de nascimento.

O diploma em apreço elabora, pela primeira vez, um processo
de reabertura da matrícula para assegurar uma distribuição
mais eficaz dos alunos dentre os estabelecimentos escolares
público. Assim, quando um estabelecimento, depois de
realizada a matrícula, ainda possuir vaga no âmbito da sua
capacidade máxima ideal e alunos deve reabrir a matrícula para
que as vagas remanescentes possam ser preenchidas.

É assim, essencial regulamentar os requisitos e procedimento
para a matrícula no ensino básico. O presente diploma
legislativo determina as normas específicas para a matrícula
em estabelecimento de ensino públicos, o procedimento a ser
utilizado para assegurar o registo das crianças durante esta
fase escolar, assim como regras práticas para a determinação
das consequências quando da violação dos preceitos previsto
neste diploma .

Assim,

O Governo, pelo Ministro da Educação, manda, ao abrigo do
previsto no número 6 do artigo 13.º  da Lei n.º 14/2008, de 29 de

Outubro, conjugado com o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 12/
2006, de 26 de Julho, publicar o seguinte diploma:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objeto

O presente diploma regula os requisitos e o procedimento para
matrícula, a sua transição e transferência, e a constituição de
turmas nos estabelecimentos de ensino público do ensino
básico.

Artigo 2.º
Âmbito

O presente diploma é aplicável aos estabelecimentos de ensino
básico público, que compõem os Estabelecimentos Integrados
de Ensino Básico e outros estabelecimentos públicos não
agrupados, tal como previsto no mapa escolar aprovado em
diploma ministerial próprio.

Artigo 3.º
Conceitos

Para os efeitos da aplicação do presente diploma, entende-se
por:

“encarregado da educação”: o pai ou a mãe ou quem tenha a
guarda de facto da criança;

“ano escolar”: período de tempo compreendido entre o dia 1
de Janeiro a 31 de Dezembro, tal como previsto no regime
jurídico do currículo nacional;

“ano letivo”: período de tempo contido dentro do ano escolar
no qual são desenvolvidas as atividades escolares de acordo
com o calendário escolar aprovado;

“agrupamento escolar”: a unidade organizacional com um
sistema único e comum de administração e gestão, constituída
pela integração de estabelecimentos de ensino da rede pública
de diferentes ciclos do ensino básico, denominada
Estabelecimento Integrado de Ensino Básico e regulada pelo
Decreto-Lei n.º 9/2010, de 19 de Maio;

“matrícula”: ato formal pelo qual a criança ou jovem ingressa
no ensino básico, sendo registada para prosseguir seus
estudos num estabelecimento escolar específico;

“transição”: ato formal pelo qual a criança ou jovem transita
de um ciclo do ensino básico a outro ciclo em estabelecimento
escolar diverso;

“transferência”: ato formal pelo qual a criança ou jovem passa
a frequentar durante a frequência num mesmo ciclo do ensino
básico outro estabelecimento escolar, quer do mesmo
agrupamento ou de outro agrupamento escolar.
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Artigo 4.º
Princípios Orientadores

A matrícula, transição e transferência dos alunos, os seus
requisitos e procedimentos, seguem os seguintes princípios:

a) O acesso universal e equitativo a todas as crianças e jovens
ao ensino básico;

b)  A rentabilização e gestão eficiente dos recursos humanos e
materiais escolares;

c)  A promoção e proteção dos direitos das crianças;

d)  O acesso à informação por parte da comunidade educativa.

CAPÍTULO II
DA MATRÍCULA

Artigo 5.º
Meios para a Frequência Escolar

A frequência em qualquer das ofertas educativas dos
estabelecimentos escolares públicos implica na prática um dos
seguintes atos:

a)  matrícula inicial;

b) renovação da matrícula;

c) transição da matrícula;

d) transferência da matrícula.

Artigo 6.º
Obrigação da Matrícula

É obrigatória a matrícula de todas as crianças e jovens em
idade escolar obrigatória, com idade compreendida entre os 6
e 17 anos de idade que não tenham concluído o ensino básico.

SECÇÃO I
APLICAÇÃO E REQUISITOS DA MATRÍCULA INICIAL

Artigo 7.º
Acesso ao Ensino Básico

1. Dando implementação à norma prevista no artigo 11.º da
Lei n.º 14/2008, de 29 de Outubro, são obrigatoriamente
matriculados no primeiro ano escolar do primeiro ciclo do
ensino básico as crianças que tenham seis anos completos,
nomeadamente aqueles que completam os 6 anos até o dia
31 de Dezembro do ano anterior ao ingresso no ensino
básico.

2. A matrícula das crianças com seis anos completos não é
condicionada à vaga no estabelecimento escolar.

3. As crianças que não possuem ainda seis anos completos
quando da matrícula inicial, mas que completam os 6 anos
exigidos por lei entre 1 de Janeiro ao dia 31 de Março do
ano escolar em que ingressam no ensino básico somente

são matriculadas no primeiro ano de escolaridade do
primeiro ciclo do ensino básico quando da existência de
vaga remanescente no estabelecimento escolar.

Artigo 8.º
Prazo para a matrícula

1.  A matrícula no ensino básico é, por regra, realizada quando
do ingresso ao primeiro ano escolar do 1.º ciclo do ensino
básico.

2. A matrícula é automaticamente renovada todos os anos
quando da continuidade dos estudos num mesmo
estabelecimento escolar.

3.  A matrícula tem ainda lugar:

a) em qualquer ano de escolaridade por parte dos
candidatos que pretendam  dar continuidade aos seus
estudos retornando ao percurso formativo do ensino
básico formal, tendo suspendido sua frequência quer
por interrupção dos seus estudos ou por ter
prosseguido outra modalidade de ensino;

b) em qualquer ano de escolaridade por parte dos
candidatos que tenham frequentado estabelecimentos
de educação e ensino privados ou no exterior.

Artigo 9.º
Prioridade da Matrícula

1. Por regra não existe qualquer sistema de prioridade para a
matrícula nos estabelecimentos escolares públicos,
devendo-se assegurar a matrícula das crianças e jovens
em idade escolar independentemente da existência de vaga.

2. Excetua-se do previsto no número 1 acima os estabeleci-
mentos escolares públicos localizados nos seguintes
postos administrativos do Município de Díli:

a) Cristo Rei;

b) Dom Aleixo;

c) Na’in Feto;

d) Vera Cruz.

3. Os estabelecimentos escolares localizados nos Postos
Administrativos identificados no número 2 acima devem
assegurar prioridade à matrícula aos candidatos que
residam na sua zona de influência.

4. A zona de influência dos estabelecimentos escolares
considera a demografia local e a rede escolar do ensino
básico público, podendo corresponder ao Posto
Administrativo ou Suco aonde o estabelecimento escolar
é localizado, ou outra área geográfica determinada por
Despacho Ministerial.

5.  As crianças e jovens que residam fora da zona de influência
do estabelecimento escolar somente são matriculadas
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quando da existência de vagas remanescentes após a
realização da matrícula daqueles residentes na zona de
influência do estabelecimento escolar.

Artigo 10.º
Proibição de Restrição ao Acesso

1.    É proibido negar a matrícula de criança ou jovem entre os
6 e 17 anos de idade com base:

a) no seu desempenho escolar anterior;

b) no seu percurso escolar anterior;

c) na ausência de documento comprovativo de nascença;

d) na sua capacidade física e intelectual;

e) na sua situação social e económica;

f) na sua gravidez ou maternidade;

g) na sua nacionalidade.

2.   O incumprimento da norma anterior gera responsabilidade
disciplinar aos funcionários e agentes da administração
pública envolvidos, sem prejuízo da eventual responsabili-
dade criminal, quando aplicável.

3.   A não aceitação do pedido da matrícula ou o indeferimento
do mesmo em violação do previsto neste artigo dá o direito
à reclamação pelos encarregados da educação da criança
ou jovem.

Artigo 11.º
Matrícula de Crianças Menores de 6 anos completos

1.   As crianças que não tenham ainda seis anos completos a 1
de Janeiro do ano escolar para a frequência no ensino básico
somente são matriculadas no primeiro ano de escolaridade
do primeiro ciclo do ensino básico somente quando da
existência de vaga remanescente no estabelecimento
escolar.

2.   A matrícula de crianças menores de 6 anos completos é
realizada exclusivamente durante o processo da reabertura
da matrícula.

SECÇÃO II
PROCEDIMENTO DA MATRÍCULA INICIAL

Artigo 12.º
Procedimento para a Matrícula Inicial

A matrícula é realizada através dos seguintes passos:

a)  determinação do período de matrícula por despacho do
Ministro da Educação;

b)   apresentação do pedido de matrícula pelos encarregados
de educação;

c)  deferimento preliminar do pedido pelo estabelecimento
escolar;

d)  análise do cumprimento dos critérios de matrícula pelos
serviços municipal da educação;

e)  elaboração da lista de matrícula pelo serviço municipal da
educação;

f)   aprovação da lista de matrícula pelo dirigente máximo do
serviço municipal da educação;

g)   registo da matricula nos dados da educação.

Artigo 13.º
Período de Matrícula

1.   A matrícula das crianças e jovens em idade escolar é, por
regra, realizada em período determinado especificamente
para tal no calendário escolar aprovado por Despacho
Ministerial.

2.   A matrícula deve ser realizada em período de no mínimo 2
semanas anterior ao início do ano letivo relevante.

3.   O serviço central do Ministério da Educação responsável
pelo ensino básico deve assegurar a publicitação em meios
de comunicação, nomeadamente rede de televisão e rádio,
e promove a disseminação de informação ao nível local
pelos serviços municipais de educação.

Artigo 14.º
Local da Matrícula

A matrícula é realizada em cada um dos estabelecimentos
escolares públicos, nomeadamente nas escolas filiais e centrais
dos Estabelecimentos Integrados do Ensino Básico.

Artigo 15.º
Apresentação do Pedido de Matrícula

1.   O pedido de matrícula é apresentado através da submissão
de formulário de matrícula próprio.

2.  O formulário de matrícula, aprovado pelo Ministério da
Educação para tal fim, contém informação relevante à
identificação pessoal da criança ou jovem, dos encarrega-
dos de educação, ao local de residência, podendo ainda
conter solicitação de informação relativa às habilidades
linguísticas e à capacidade física e mental da criança ou
jovem, e ainda a informação relativa ao estabelecimento
escolar no qual a criança ou jovem é matriculado.

3.  Durante o período inicial da matrícula o estabelecimento
escolar aceita somente os pedidos de matrícula daqueles
que tenham atingido a idade escolar de 6 anos completos
quando do dia 1 de Janeiro do ano escolar relevante,
recusando-se a aceitar o pedido de matrícula às crianças
de idade inferior à idade escolar obrigatória.

Artigo 16.º
Responsabilidade pela Matrícula

A responsabilidade pela matrícula cabe:
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a) ao encarregado de educação, quando o aluno seja menor;

b)  Ao aluno, quando maior, ou emancipado nos termos da lei

Artigo 17.º
Documentação de Apoio

1.  Por regra o pedido de matrícula deve ser submetido acom-
panhado de:

a) um documento comprovativo da data de nascença da
criança ou jovem, nomeadamente a certidão de nasci-
mento, certidão de batismo ou bilhete de identidade;

b) declaração emitida pelo Chefe de Aldeia ou de Suco
identificando o local de residência da criança ou jovem
e do seu encarregado de educação, quando do pedido
de matrícula a estabelecimento escolar localizado nos
Postos Administrativos de Cristo Rei, Dom Aleixo, Na’in
Feto e Vera Cruz do Município de Díli.

2.  É proibido exigir documento adicional ao previsto no número
1 acima, incluindo documento comprovativo da participação
na educação pré-escolar.

3.  Quando da não submissão de documento comprovativo da
data de nascença por extravio do mesmo ou por falta de
registo de nascença, o candidato que tenha já atingido a
idade escolar é matriculado sob a condição de prover, no
prazo de 6 meses a contar do início do ano letivo, o
documento comprovativo em questão.

4.  Deve o estabelecimento escolar relatar ao serviço municipal
de educação a lista de alunos matriculados sem a
documentação de apoio no prazo de 1 mês do início do ano
letivo.

5.  Os serviços municipais asseguram a partilha de informação
aos serviços sociais municipais e promoverem a tomada
de ações pelos serviços relevantes para assegurar o registo
de nascimento do aluno no prazo determinado no número
3 acima.

Artigo 18.º
Deferimento Preliminar da Matrícula

1. O responsável pela administração e gestão do estabeleci-
mento escolar, nomeadamente o coordenador de escola
filial e o diretor de escola central, deve assinar o formulário
de matrícula.

2. A assinatura prevista no número 1 acima representa o
deferimento preliminar do pedido de matrícula, certificando
o cumprimento do requisito de idade escolar e local de
residência, quando aplicável, tal com o previsto neste
diploma ministerial.

3.  Durante o período da matrícula inicial, não devem ser aceites,
e certificados com a assinatura do Coordenador ou Diretor,
os pedidos de matrícula das crianças que ainda não tenham
atingido os 6 anos completos no dia 1 de Janeiro do ano
letivo em relevo.

Artigo 19.º
Análise do Cumprimento dos Requisitos da Matrícula

Inicial

1. Os formulários de matrícula, acompanhados da docu-
mentação de apoio, devem ser entregues ao serviço
municipal da educação, sendo a escola central responsável
pela recolha dos formulários das escolas filiais sob a sua
administração e gestão centralizada.

2. A unidade responsável pelos dados da educação escolar
do serviço municipal de educação realiza uma análise do
cumprimento dos requisitos de matrícula com base no
exame do formulário relevante.

3. A unidade responsável pelos dados da educação escolar
do serviço municipal deve identificar a matrícula que não
cumpra os requisitos de idade escolar e local de residência,
quando aplicável, descartando os pedidos de matrícula em
questão, elaborando lista específica com as matrículas
excluídas.

4. A lista referida no número 3 acima deve ser entregue ao
estabelecimento escolar para publicitação nas suas
instalações físicas como forma de assegurar o acesso à
informação daqueles que tiveram a sua matrícula excluída.

5. A lista referida no número 3 acima é ainda entregue aos
serviços inspetivos municipais para a averiguação de
qualquer irregularidade por parte do responsável do
estabelecimento escolar.

Artigo 20.º
Elaboração de Lista de Matrícula

1. A unidade responsável pelo ensino básico do serviço
municipal da educação elabora lista de matrícula não
excluída por cada estabelecimento escolar.

2.  A lista de matrícula deve conter as seguintes informações
em relação à criança ou jovem objeto de pedido de
matrícula:

a) o nome completo;

b) a data de nascimento, devendo sempre conter o ano de
nascimento;

c) o sexo;

d) a identificação de alguma necessidade educativa
especial por virtude da sua capacidade física e mental;

e) o posto administrativo de residência, quando da lista
de matrícula dos estabelecimentos escolares
localizados nos postos administrativos previstos no
artigo 9.º acima.

3. Não devem ser incluídas na lista da matrícula as crianças
que ainda não tenham completado os 6 anos no dia 1 de
Janeiro do ano letivo em relevo.
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Artigo 21.º
Aprovação de Lista de Matrícula

1.   As listas de matrícula são aprovadas pelo dirigente máximo
do serviço municipal da educação.

2.  A aprovação da lista deve identificar especificamente a
existência de vagas remanescentes no estabelecimento
escolar, com base na comparação da capacidade máxima
ideal do estabelecimento escolar e o número total de alunos
matriculados.

3.  É remetida cópia da lista de matrícula aprovada para o
estabelecimento escolar antes do início do ano letivo.

4.   A lista aprovada no âmbito deste diploma serve como base
para a reabertura de matrícula, a constituição das turmas, a
determinação da existência de vaga remanescente em
estabelecimento escolar e a determinação de questões
relevantes orçamentais quando da indisponibilidade dos
dados oficiais da educação.

Artigo 22.º
Registo da Matrícula nos Dados da Educação

1.   As listas de matrículas, conjuntamente com os formulários,
são transferidos ao serviço central do Ministério da
Educação responsável pelo registo dos dados da educação.

2.  São registados nos dados da educação os alunos
matriculados no ano escolar de acordo com a lista de
matrícula aprovada pelo dirigente do serviço municipal da
educação.

3.  Cada aluno é registado individualmente nos dados da
educação, o qual contém os dados pessoais relevantes
contidos no formulário de matrícula, sendo determinado
um número identificador único a cada aluno.

Artigo 23.º
Submissão das Listas de Matrícula aos Serviços Sociais

Municipais

O serviço responsável pelo ensino básico municipal assegura
a partilha da lista de matrícula  ao serviço municipal da ação
social.

SECÇÃO III
MATRÍCULA ALÉM DO PRIMEIRO ANO DE

ESCOLARIDADE DO ENSINO BÁSICO

Artigo 24.º
Matrícula além do Primeiro Ano de Escolaridade

A matrícula de aluno com idade escolar obrigatória entre 6 e 17
anos que já tenha iniciado o seu percurso escolar não depende
de vaga em estabelecimento escolar público.

Artigo 25.º
Pedido de Matrícula além do Primeiro Ano de Escolaridade

1.   Ao pedido da matrícula além do primeiro ano de escolaridade
são aplicáveis as seguintes normas:

a) por regra, o pedido deve ser formulado durante o
período da matrícula inicial, podendo ser aceites pedidos
de matrícula até a conclusão do primeiro semestre do
ano letivo em questão;

b) o pedido é realizado através da submissão de formulário
de matrícula, acompanhado da documentação
necessária, nomeadamente documento comprovativo
da identidade da criança, documentação do percurso
escolar e declaração de residência, quando aplicável.

2.   Nos casos em que a documentação referente ao percurso
escolar é proveniente de  estabelecimento escolar em país
estrangeiro, o documento deve ser transcrito em uma das
línguas oficiais e reconhecido como autêntico pelas
autoridades relevante do país de origem do documento.

Artigo 26.º
Determinação do Ano de Escolaridade do Aluno

1.   Por regra o ano de escolaridade do aluno é aquele previsto
expressamente na documentação comprovativa do seu
percurso escolar.

2.  Quando da falta de identificação de ano escolar específico
em documentação do registo do percurso escolar do aluno,
pode o estabelecimento escolar realizar um diagnóstico
para identificar o nível de conhecimento do aluno.

3.  Aplica-se o previsto no número 2 acima quando da
participação prévia em programa nacional de equivalência
ao ensino básico sem a conclusão de uma das suas fases
equivalentes aos ciclos de ensino tal como previsto no
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 30/2016, de 13 de Julho.

SECÇÃO IV
RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA

Artigo 27.º
Renovação da Matrícula

A renovação da matrícula dá-se quando da conclusão do ano
escolar, independente da passagem ou não do ano de
escolaridade.

Artigo 28.º
Procedimento para a Renovação da Matrícula

1.   A renovação da matrícula é automática.

2.  Os estabelecimentos escolares devem informar o serviço
municipal de educação sobre a passagem ou não de ano
de escolaridade dos alunos tal como registado no
documento da avaliação individual do aluno.

3.  É registado nos dados da educação informação sobre o
progresso dos alunos com base na renovação automática
da matrícula.
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SECÇÃO V
TRANSIÇÃO DA MATRÍCULA

Artigo 29.º
Transição da Matrícula

1.   A transição da matrícula dá-se quando o progresso escolar
relativo à conclusão a um dos ciclos do ensino básico
exige a mudança de estabelecimento escolar por falta de
oferta do ciclo do ensino básico subsequente no
estabelecimento escolar frequentado.

2.   Os alunos transitam obrigatoriamente para estabelecimento
de ensino que faça parte do agrupamento do estabeleci-
mento escolar frequentado, podendo escolher livremente
um estabelecimento escolar específico do agrupamento
quando da existência de mais de um estabelecimento
escolar que ofereça o nível do ensino básico relevante.

3.   A transição da matrícula não depende de vaga.

4.   Não é aplicável a zona de influência geográfica quando da
transição para ciclo subsequente do ensino básico, sendo
o agrupamento escolar e o progresso do aluno os únicos
fatores relevantes para a determinação do estabelecimento
escolar de transição.

Artigo 30.º
Procedimento da Transição

1.   A transição da matrícula é realizada nos estabelecimentos
escolares públicos que oferecem o segundo e terceiros
ciclos do ensino básico.

2.   A transição da matrícula é realizada através dos seguintes
passos:

a) determinação do período para a submissão do pedido
de transição da matrícula por despacho do Ministro da
Educação;

b) apresentação do pedido de transição da matrícula pelos
encarregados de educação;

c) deferimento preliminar do pedido pelo estabelecimento
escolar;

d) análise do cumprimento dos critérios de transição da
matrícula pelo serviço municipal da educação;

e) elaboração da lista de transição da matrícula pelo
serviço municipal da educação;

f) aprovação da lista de transição da matrícula pelo
dirigente máximo do serviço municipal da educação;

g) registo a transição da matricula nos dados da educação.

Artigo 31.º
Período de Submissão do Pedido de Transição

1.   O período para a submissão do pedido de transição é

determinado especificamente para tal no calendário escolar
aprovado por despacho ministerial, devendo idealmente
transcorrer durante o mesmo período para a realização da
matrícula inicial.

2.   A transição da matrícula deve ser realizada em período de
no mínimo 2 semanas anterior ao início do ano letivo
relevante.

3.   O serviço central do Ministério da Educação responsável
pelo ensino básico deve assegurar a publicitação em meios
de comunicação, nomeadamente rede de televisão e rádio,
e promove a disseminação de informação ao nível local,
através dos seus serviços desconcentrados municipais.

Artigo 32.º
Apresentação do Pedido de Transição da Matrícula

1.  O pedido de transição da matrícula é submetido ao
estabelecimento escolar  ao qual o aluno intenciona transi-
tar ao ciclo seguinte, devendo o estabelecimento escolar
ser parte do agrupamento da escola em que o aluno
frequentou o ciclo de ensino imediatamente anterior.

2.   O pedido de transição de matrícula deve ser apresentado
por formulário aprovado pelo Ministério da Educação para
tal fim, o qual deve conter informação relevante à  identifi-
cação pessoal da criança ou jovem, dos encarregados de
educação, ao local de residência, podendo ainda conter
informação relativa às habilidades linguísticas e à
capacidade física e mental da criança ou jovem, e ainda a
informação relativa ao estabelecimento escolar proveniente,
e seu percurso escolar assim como do estabelecimento
escolar de destino.

Artigo 33.º
Responsabilidade pela Transição da Matrícula

A responsabilidade pela submissão do pedido de transição da
matrícula cabe:

c)   ao encarregado de educação, quando o aluno seja menor;

d)   Ao aluno, quando maior, ou emancipado nos termos da lei.

Artigo 34.º
Documentação de Apoio

1.  Por regra, o pedido de transição da matrícula deve ser
submetido com documento sobre a avaliação individual
do aluno, nomeadamente a caderneta escolar.

2.   O pedido de transição sem estar acompanhado de caderneta
escolar é registado, sendo provido o prazo de 1 mês a
submissão da cópia da caderneta escolar.

3.   Quando da não submissão de caderneta escolar, o pedido
deve ser submetido junto com cópia de documento
comprovativo da identidade do aluno, nomeadamente
certidão de nascimento, bilhete de identidade ou certidão
de batismo.

4.  Deve o estabelecimento escolar de destino solicitar ao
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serviço municipal de educação informação sobre o percurso
escolar do aluno dentro do seu dever de assegurar o acesso
obrigatório ao ensino básico.

Artigo 35.º
Deferimento Preliminar da Transição da Matrícula

1.    O responsável pela administração e gestão do estabeleci-
mento escolar, nomeadamente o coordenador de escola
filial e o diretor de escola central, deve assinar o formulário
de matrícula.

2.  A assinatura prevista no número 1 acima representa o
deferimento preliminar do pedido de transição da matrícula,
certificando o cumprimento do requisito de percurso
escolar no mesmo agrupamento escolar, tal com o previsto
neste diploma ministerial.

3.   Durante o período da matricula, não devem ser aceites, e
certificados com a assinatura do Coordenador ou Diretor,
os pedidos de transição de matrícula das crianças ou jovens
que não tenham completado o ciclo de ensino
imediatamente inferior em estabelecimento de ensino que
não forma parte do agrupamento escolar.

Artigo 36.º
Análise do Cumprimento dos Requisitos para a Transição

1.   Os formulários de transição de matrícula, acompanhados
da documentação de apoio, devem ser entregues ao serviço
municipal da educação, sendo a escola central responsável
pela recolha dos formulários das escolas filiais sob a sua
administração e gestão centralizada.

2.   A unidade responsável pelos dados da educação do serviço
municipal de educação realiza uma análise do cumprimento
dos requisitos de transição matrícula com base no exame
do formulário relevante.

3.   A unidade responsável pelos dados da educação do serviço
municipal deve identificar a matrícula que não cumpra o
requisito de percurso escolar em mesmo agrupamento,
descartando os pedidos de matrícula em questão,
elaborando lista específica com as matrículas excluídas.

4.   A lista referida no número 3 acima deve ser entregue ao
estabelecimento escolar para publicitação nas suas
instalações físicas como forma de assegurar o acesso à
informação daqueles que tiveram a sua matrícula excluída.

5.   A lista referida no número 3 acima é ainda entregue aos
serviços inspetivos municipais para a averiguação de
qualquer irregularidade por parte do responsável do
estabelecimento escolar.

Artigo 37.º
Elaboração de Lista de Transição de Matrícula

1.   A unidade responsável pelo ensino básico no serviço
municipal da educação elabora lista de transição da
matrícula por estabelecimento escolar a partir da análise
prevista no artigo 36.º acima.

2.    A lista de transição da matrícula por estabelecimento escolar
deve conter as seguintes informações:

a) o número de identificação do registo aluno nos dados
da educação;

b) o nome completo do aluno;

c) a identificação de alguma necessidade educativa
especial por virtude da sua capacidade física e mental;

d) o estabelecimento escolar de frequência anterior.

Artigo 38.º
Aprovação de Lista de Transição de Matrícula

1.   As listas de matrícula são aprovadas pelo dirigente máximo
do serviço municipal da educação.

2.   A aprovação da lista deve identificar especificamente a
existência de vagas remanescentes no estabelecimento
escolar, com base na comparação da capacidade máxima
ideal do estabelecimento escolar e o número total de alunos
matriculados.

3.   É remetida cópia da lista de transição matrícula aprovada
para o estabelecimento escolar antes do início do ano letivo.

4.   A lista aprovada no âmbito deste diploma serve como base
para a reabertura de matrícula, a constituição das turmas, a
determinação da existência de vaga remanescente em
estabelecimento escolar e a determinação de questões
relevantes orçamentais quando da indisponibilidade dos
dados oficiais da educação.

Artigo 39.º
Registo da Transição da Matrícula nos Dados da Educação

1.   As listas de transição de matrículas e os formulários são
transferidos ao serviço central responsável pelo registo
dos dados da educação.

2.   São registados os alunos cuja matrícula transitaram para
novo estabelecimento escolar de acordo com a lista de
transição de matrícula aprovada pelo dirigente do serviço
municipal da educação.

3.   A transição de cada aluno é registado no seu registo indi-
vidual nos dados da educação, assegurando a atualização
do percurso de educação do aluno.

Artigo 40.º
Submissão Listas das Matrículas aos Serviços Sociais

Municipais

O serviço responsável pelo ensino básico municipal assegura
a partilha da lista de matrícula  ao serviço municipal da ação
social.

SECÇÃO VI
REABERTURA DA MATRÍCULA

Artigo 41.º
Reabertura de Matrícula

1.  É realizado um processo para a reabertura da matrícula como
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meio de aproveitamento das vagas remanescentes nos
estabelecimentos escolares relevantes.

2.   A determinação do número de vagas disponíveis é prevista
na lista de matrícula aprovada nos termos dos artigos 22.º
e 38.º acima, tendo com base a capacidade máxima ideal do
estabelecimento escolar.

Artigo 42.º
Capacidade Máxima Ideal do Estabelecimento Escolar

1.   A capacidade máxima ideal de estabelecimento escolar tem
por base a determinação do número máximo de alunos para
a frequência dos estudos no estabelecimento escolar com
base no número de salas de aulas disponíveis, o número
de turnos de estudo e o número ideal de alunos por cada
turma escolar.

2.  A capacidade máxima ideal do estabelecimento escolar é
prevista no seu quadro de pessoal aprovado por diploma
ministerial.

Artigo 43.º
Vaga Remanescente em Estabelecimento Escolar

1.  O número de vagas remanescentes em estabelecimento
escolar é determinado através da comparação da
capacidade máxima ideal do estabelecimento e de todos os
alunos já matriculados.

2.   São consideradas as listas de matrícula inicial e de transição
da matrícula, assim como os alunos que frequentam o
estabelecimento escolar e têm sua matrícula renovada
automaticamente para calcular o número total de alunos
matriculados.

3.   Quando o número total previsto no número 2 acima é igual
ou excede a capacidade máxima ideal do estabelecimento
escolar não é prevista qualquer vaga remanescente.

4.   Não podem os alunos já matriculados sem a sujeição à vaga
ser excluído posteriormente pelo estabelecimento escolar
por haver número de alunos excedente capacidade máxima
ideal do estabelecimento escolar.

Artigo 44.º
Período da Reabertura de Matrícula

1.   A reabertura de matrícula é realizada na primeira semana do
ano letivo tal como previsto no calendário escolar.

2.    Deve o serviço central do Ministério da Educação responsá-
vel pelo ensino básico promover o acesso à informação
sobre a reabertura de matrícula nos estabelecimentos
escolares relevantes, incluindo através de publicitação em
meios de comunicação social, no website to Ministério da
Educação, promovendo ainda a partilha da informação na
comunidade.

Artigo 45.º
Candidatos para Reabertura de Matrícula

Os candidatos para a reabertura de matrícula nos

estabelecimentos escolares que tenham vagas remanescentes
disponíveis são:

a)  as crianças de 6 anos não completos até o dia 31 de
Dezembro do ano anterior ao ingresso básico que nasceram
entre 1 de Janeiro e 31 de Março do ano escolar do ingresso
no primeiro ano de escolaridade do ensino básico;

b)  as crianças que residam fora da zona de influência do
estabelecimento escolar, quando da aplicabilidade da zona
de influência ao estabelecimento escolar;

c)   os alunos que transitam para um novo ciclo de ensino e
que frequentaram um estabelecimento escolar não
pertencente ao mesmo agrupamento.

Artigo 46.º
Apresentação de Pedido de Matrícula

1.   A apresentação do pedido de matrícula durante o período
de reabertura é realizada através da submissão de:

a) formulário de matrícula e documento comprovativo de
data de nascença, quando relacionado ao pedido de
matrícula inicial;

b) declaração emitida pelo Chefe de Aldeia ou de Suco
identificando o local de residência da criança ou jovem
e do seu encarregado de educação, quando relacionado
a pedido de matrícula para aqueles que residem fora da
zona de influência do estabelecimento escolar;

c) formulário de transição de matrícula e documento
comprovativo do percurso escolar, nomeadamente a
caderneta escolar, quando relacionado com o pedido
de transição da matrícula.

2.  O recebimento do formulário relevante pelos serviços do
estabelecimento escolar reconhece o cumprimento com os
requisitos dos candidatos para a matrícula ou sua transição,
e o registo destes em lista de pedidos, a qual deve ser
afixada em local de acesso ao público nas instalações do
estabelecimento escolar.

3.    Deve o encarregado da educação no momento da submissão
do pedido de matrícula quando da reabertura da mesma ser
informado da necessidade de participar no evento de
sorteio como requerimento processual para a aceitação de
seu pedido.

Artigo 47.º
Preenchimento das Vagas Remanescentes

1.   Quando da submissão de um número maior de pedidos de
matrícula do que vagas remanescentes, o estabelecimento
escolar deve proceder à classificação dos candidatos com
base no seu dia de nascimento, determinando uma lista
ordenada em razão da data de nascimento mais próxima do
dia 1 de Janeiro do ano de ingresso.

2.   São oferecidas as vagas às crianças que se encontrem na
ordem prevista na lista de classificação até o numero total
de vagas remanescentes.
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Artigo 48.º
Alteração da Lista de Matrícula

1. O Coordenador ou Diretor do estabelecimento escolar
promove a atualização da lista de matrícula do estabeleci-
mento escolar quando da conclusão do processo de
reabertura da matrícula, submetendo-a ao serviço municipal
da educação, sendo a lista do sorteio e os formulários de
matriculada incluídos no pedido de alteração.

2.   A unidade responsável pelos dados da educação do serviço
municipal deve identificar a matrícula que não cumpra os
requisitos de idade escolar e local de residência, quando
aplicável, descartando os pedidos de matrícula em questão,
elaborando lista específica com as matrículas excluídas.

3.     São sujeitas à alteração ambas as listas iniciais de matrículas
dos estabelecimentos escolares que realizem a reabertura
da matrícula e os estabelecimentos escolares provenientes
dos candidatos admitidos na reabertura, assegurando com
clareza o estabelecimento escolar da matrícula final do
aluno.

4.   As listas atualizadas de matrícula são aprovadas pelo diri-
gente máximo do serviço municipal, sendo posteriormente
enviada ao Ministério da Educação para o registo nos dados
da educação.

5.   A cópia da lista aprovada é remetida ao estabelecimento
escolar que procedeu à reabertura da matrícula e aos
estabelecimentos escolares inicialmente proveniente do
aluno.

CAPÍTULO III
DA TRANSFERÊNCIA

Artigo 49.º
Transferência

1.   A transferência do aluno dá-se quando a frequência deste
durante o ensino básico é registado em estabelecimento
escolar diverso daquele em que foi inicialmente matriculado.

2.   Não é considerada transferência a transição da matrícula
para estabelecimento escolar do agrupamento ou outro
estabelecimento.

SECÇÃO I
REQUISITOS DA TRANSFERÊNCIA

Artigo 50.º
Requisitos

1.  A transferência de aluno dum estabelecimento escolar
público para outro estabelecimento escolar público é
permitida somente quando da existência de fatores de
necessidade à mudança de estabelecimento escolar.

2.   É considerado necessidade que justifique a transferência
de aluno:

a) a mudança de residência dos encarregados da
educação;

b) a impossibilidade de continuação de estudos no mesmo
ambiente escolar por violação dos direitos da criança
através de ações ou omissões por parte da gestão e
funcionários do estabelecimento escolar;

c) a impossibilidade do estabelecimento escolar atual dar
resposta às necessidades educativas especiais do
aluno;

d) a impossibilidade da manutenção da frequência no
estabelecimento escolar da matrícula inicial, nomeada-
mente por expulsão do aluno.

3.   Não é permitida a transferência de aluno para estabeleci-
mento escolar público por simples conveniência.

Artigo 51.º
Comprovação de Necessidade de Transferência

1.    A existência da necessidade de transferência é comprovada
através de documentação relevante, nomeadamente:

a) declaração do empregador sobre a alteração de local
de trabalho, cópia do contrato de trabalho com
identificação do local do desempenho das funções ou
declaração de residência da liderança comunitária; ou

b) registo de reclamações sobre a prática de ações ou
omissões violadoras dos direitos da criança junto ao
estabelecimento escolar, inspeção da educação ou
serviço municipal ou central da educação ou outra
entidade pública ou privada com a competência ou
missão para a promoção dos direitos da criança, e
declaração por escrito que ateste a impossibilidade da
continuação dos estudos no estabelecimento escolar
atual; ou

c) relatório do estabelecimento escolar sobre os desafios
em assegurar o acesso à educação em condição de
igualdades aos alunos com necessidades educativas
especiais; ou

d) documento relativo à impossibilidade da manutenção
da frequência dos estudos em outro estabelecimento
escolar, nomeadamente o despacho de expulsão do
aluno.

3.  Quando da necessidade de transferência ter por base os
fatores previstos nas alíneas b) e d) do número 2 do artigo
50.º deve ser participada informação junto aos serviços de
inspeção municipal para investigação sobre a legalidade
das ações ou omissões e eventual responsabilização
disciplinar e criminal.

4.   Quando da necessidade de transferência ter por base o
fator previsto na alínea c) do número 2 do artigo 50.º deve
ser participada informação junto aos serviços de proteção
da criança relevante.

Artigo 52.º
Transferência para Estabelecimento Escolar Privado

A transferência de aluno para estabelecimento escolar privado
não requer a determinação de qualquer fator de necessidade.
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SECÇÃO II
PROCEDIMENTO DA TRANSFERÊNCIA

Artigo 53.º
Procedimento de Transferência

A transferência de aluno de um estabelecimento escolar público
a outro também público tem por base o seguinte procedimento:

a)   a solicitação de autorização de transferência no estabeleci-
mento escolar de origem;

b)  o deferimento preliminar do pedido de transferência no
estabelecimento escolar de destino;

c)  a aprovação da alteração das listas de matrícula do
estabelecimento escolar de origem e destino;

d)   o registo da transferência nos dados da educação.

Artigo 54.º
Solicitação de Transferência em Estabelecimento Escolar

de Origem

1. O encarregado da educação do aluno ou o próprio aluno
quando este for maior de idade, solicita a aprovação de
pedido de transferência ao estabelecimento escolar de
origem através do preenchimento de formulário relevante,
conjuntamente com documento comprovativo capaz de
demonstrar a existência da necessidade para transferência
de matrícula.

2.  Não pode o pedido de transferência  ser negado pelo
estabelecimento escolar quando da averiguação da
necessidade prevista no artigo 50.º deste diploma e
acompanhado da documentação relevante.

3.   Caso o pedido de transferência em cumprimento com este
diploma não é aprovado pelo estabelecimento escolar, pode
o encarregado de educação ou o aluno, quando maior de
idade, submeter uma reclamação junto ao serviço municipal
da educação, solicitando a aprovação do pedido de
transferência pelo mesmo.

4.  O dirigente máximo do serviço municipal da educação
aprova, nos casos previstos no número 3 acima, o pedido
de transferência quando da averiguação da necessidade.

Artigo 55.º
Submissão de Pedido ao Estabelecimento Escolar de

Destino

1.  Por regra, o aluno que tenha solicitado a transferência
submete o pedido no estabelecimento escolar mais próximo
da sua residência habitual.

2.  É aplicável a zona de influência dos estabelecimentos
escolares no Município de Díli quando da transferência da
matrícula prevista no artigo 9.º deste diploma.

3.   Quando da submissão do pedido a estabelecimento escolar
sujeito à zona de influência, o pedido de transferência deve

ser acompanhado de declaração de residência da liderança
comunitária.

Artigo 56.º
Deferimento Preliminar do Estabelecimento Escolar de

Destino

1.  São deferidos os pedidos de transferência que cumpram
com o previsto neste diploma.

2.    O estabelecimento escolar ao qual o pedido de transferência
da matrícula é apresentado não pode negar o pedido por
qualquer motivo, incluindo alegada falta de vaga.

Artigo 57.º
Alteração da Lista de Matrícula

1.   O Coordenador ou Diretor do estabelecimento escolar pro-
move a atualização da lista de matrícula do estabelecimento
escolar quando do recebimento de pedidos de transferência
de alunos, submetendo-a ao serviço municipal da educação,
sendo os formulários de matriculada incluídos no pedido
de alteração.

2.   A unidade responsável pelos dados da educação verifica o
cumprimento dos requisitos previstos no presente diploma
relativo à transferência da matrícula, recomendando a não
aceitação quando do incumprimento dos requisitos
relevantes.

3.  A lista atualizada de matrícula é aprovada pelo dirigente
máximo do serviço municipal, sendo posteriormente
enviada ao Ministério da Educação para o registo da
transferência nos dados da educação.

Artigo 58.º
Registo da Transferência da Matrícula nos Dados da

Educação

1.   As listas de transferência de matrículas e os formulários
são enviados ao serviço central responsável pelo registo
dos dados da educação.

2.   São registados os alunos cuja matrícula foram transferidas
para novo estabelecimento escolar de acordo com a lista
de transferência da matrícula aprovada pelo dirigente do
serviço municipal da educação.

3.  A transferência de cada aluno é registado no seu registo
individual nos dados da educação, assegurando a
atualização do percurso de educação do aluno.

CAPÍTULO IV
DA CONSTITUIÇÃO DE TURMAS

Artigo 59.º
Constituição de Turmas

1.   O processo de ensino-aprendizagem é realizado através do
agrupamento de alunos em turmas que agrupam, por regra,
os alunos que frequentem um ano de escolaridade ou dois
anos de escolaridade consecutivos.
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2.   Na constituição de turmas nos estabelecimentos escolares
prevalecem critérios relacionados à pedagogia, gestão
eficaz e a rentabilização de recursos humanos e materiais
escolares, e no respeito pelas regras constantes do presente
diploma.

3.   As regras constantes neste diploma são aplicáveis a todos
os anos de escolaridade do ensino básico.

SECÇÃO I
REGRAS PARA CONSTITUIÇÃO DE TURMAS

Artigo 60.º
Número de Alunos por Turma

1.   Por regra, cada turma no ensino básico tem idealmente no
mínimo 20 e no máximo 40 alunos.

2.  Pode uma turma de alunos do ensino básico exceder o
número máximo de alunos previsto no número 1 acima o
em até 10%, totalizando 44 alunos por turma, devendo ser
obrigatoriamente ver acrescido a percentagem adicional
de alunos prevista neste número quando tal venha a resultar
na não constituição de uma turma adicional de alunos do
mesmo ano de escolaridade no estabelecimento escolar.

3.  O valor máximo ideal de alunos por turma pode ser
ultrapassado quando da insuficiência de salas de aula no
estabelecimento escolar para assegurar a frequência
daqueles que estejam matriculados inicialmente.

Artigo 61.º
Turmas com mais de um ano de escolaridade

1.   Quando da existência de um número de alunos de um certo
ano de escolaridade inferior ao número mínimo de alunos
previsto no artigo 60.º acima, considerar-se-á a formação
de turmas multi-séries que incluam mais de um ano de
escolaridade.

2.   A constituição de turmas multi-séries são aplicáveis para
anos de escolaridades consecutivos, especificamente o
primeiro e segundo anos, o terceiro e quarto anos, o quinto
e sexto anos de escolaridade do primeiro e segundo ciclo
do ensino básico.

3.   Por regra, a constituição de turmas multi-séries é realizada
quando a soma dos números dos alunos de dois anos
escolares consecutivos não excede 40 alunos.

4.   Não são constituídas turmas multi-séries quando:

a) os dois anos escolares consecutivos possuem ambos
mais de 15 alunos;

b) um dos dois anos escolares consecutivos possui mais
de 20 alunos.

Artigo 62.º
Múltiplas Turmas de um Mesmo Ano de Escolaridade

1.   São formadas mais de uma turma de um mesmo ano de

escolaridade quando da matrícula de mais de 44 alunos
num dado ano de escolaridade e a existência da disponibili-
dade de salas de aula.

2.   A formação de múltiplas turmas de um mesmo ano de
escolaridade segue as seguintes regras:

a) a distribuição dos alunos de forma equilibrada entre as
turmas, para que as turmas tenham um número
aproximado de  alunos;

b) o balanço de género na distribuição dos alunos por
turma, garantindo que ambas as turmas tenham
percentagem aproximada de alunos de ambos sexos;

c) a partilha equilibrada dos alunos com necessidades
educativas especiais entre as diversas turmas;

d) a partilha equilibrada dos alunos com bom aproveita-
mento escolar entre as diversas turmas.

3.   É proibida a constituição de turmas específicas para alunos
que não tenham tido aproveitamento positivo no progresso
escolar.

Artigo 63.º
Dever de Utilização do Espaço Físico Disponível

1.  Todo o estabelecimento escolar público tem o dever de
fazer uso de todas as salas de aulas disponíveis para a
constituição de turmas para assegurar o cumprimento das
regras previstas neste diploma.

2.  O uso das salas de aula para o processo de ensino-
aprendizagem adquire prioridade ao uso para qualquer
outro propósito.

3.  Pode o estabelecimento escolar assegurar salas de aulas
alternativas adicionais nas proximidades físicas ao próprio
estabelecimento escolar para promover a constituição de
turmas em cumprimento a este diploma.

4.   Não são utilizadas como sala de aula as instalações físicas
que possam por em risco a saúde e segurança dos alunos.

5.   A não utilização de uma sala de aula do estabelecimento
escolar é sujeita à fiscalização prévia pelo serviço de
infraestrutura escolar municipal, devendo este atestar pela
falta de condição para a utilização da sala de aula, sendo o
estabelecimento escolar obrigado a submeter solicitação
prévia.

6.   A identificação pelos serviços de inspeção de salas de
aulas não utilizadas para o processo de ensino-
aprendizagem sem a devida autorização prevista no número
5 acima acarreta responsabilização disciplinar pelos
funcionários responsáveis pela gestão e administração do
estabelecimento escolar.
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SECÇÃO II
PROCEDIMENTO PARA A CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS

Artigo 64.º
Procedimento para a Constituição de Grupos

1.   Os grupos são constituídos nos estabelecimentos escolares,
sendo da responsabilidade do responsável máximo pelos
assuntos académicos no estabelecimento escolar.

2.   Pode o estabelecimento escolar optar pela manutenção da
composição dos grupos quando do progresso para novo
ano escolar, assegurando as mudanças necessárias de
acordo com o número e a manutenção da frequência escolar
das crianças em cumprimento com o equilíbrio exigido
relativo ao número, género, necessidades educativas
especiais tal como previsto no artigo 62.º acima quando da
constituição de mais de um grupo num dado ano de
escolaridade.

3.   A troca de crianças de um grupo para outro grupo durante
o ano escolar pode ser realizada quando tal resulte do
interesse superior da criança.

Artigo 65.º
Análise do Cumprimentos pelos Serviços Inspetivos

Municipais

1.   As listas dos grupos com a sua composição é submetida ao
serviço municipal da educação até duas semanas depois
do início do ano letivo.

2.   Os serviços inspetivos da educação municipal procede à
fiscalização da constituição dos grupos durante o primeiro
mês do ano letivo, analisando o cumprimento das regras
previstas neste diploma.

3.   Deve o serviço de inspeção recomendar diretamente ao
estabelecimento escolar a alteração da constituição dos
grupos quando da indicação do incumprimento das regras
previstas neste diploma.

4.   A falta do seguimento da recomendação dos serviços de
inspeção pode resultar em responsabilidade disciplinar pelo
responsável do estabelecimento escolar.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 66.º
Confidencialidade dos Dados Pessoais

1.  Os serviços do Ministério da Educação têm o dever de
assegurar a confidencialidade dos dados pessoais das
crianças e jovens e dos encarregados da educação recolhi-
dos quando da implementação deste diploma.

2.  Os dados pessoais não devem ser partilhados a entidades
e seus representantes que não seja necessário para dar
efeito a este diploma, salvo com a devida autorização do
dirigente máximo do serviço aonde o funcionário que teve
o devido acesso à informação desempenhe sua função.

Artigo 67.º
Capacidade Máxima Ideal do Estabelecimento Escolar

1.  Até a determinação da capacidade máxima ideal do
estabelecimento escolar no quadro de pessoal aprovado
por diploma ministerial, a capacidade máxima ideal é prevista
em despacho ministerial de natureza transitória.

2.  Os critérios previstos no artigo 42.º acima são aplicáveis
para determinar a capacidade máxima ideal dos
estabelecimentos escolares por despacho ministerial.

Artigo 68.º
Constituição das Turmas para o Ano Escolar 2017

Os estabelecimentos escolares públicos são obrigados a
realizar uma revisão da constituição das turmas de todos os
anos de escolaridades, realizando a modificação necessária
para assegurar o cumprimento com as regras previstas neste
diploma.

Artigo 69.º
Homologação pelo serviço central responsável pelo ensino

básico

Excecionalmente, para os anos escolares de 2017 e 2018, as
listas de matrícula e da constituição das turmas devem ser
homologadas pelo serviço central responsável pelo ensino
básico.

Artigo 70.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação

Publique-se.

Díli, 23 de Novembro de 2016.

O Ministro da Educação

António da Conceição


