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Boletins de Transferência
 Ensino Básico

Clique
na imagem

para comprar já
ou envie um e-mail para
armindo.alves@eme.pt

ou sacjcc@eme.pt 
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 Ensino Secundário
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Agrupamento de escolas / escola não agrupada / escola do ensino
particular e cooperativo (riscar o que não interessa) _________________
___________________________________________________________

Localidade __________________________________________________
Direção de Serviços da Região (DSR) ____________________________
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TRANSFERÊNCIA PRETENDIDA

Público Privado Indiv. /Doméstico

Pretende frequentar o _____.o Ano do Ensino: � � �
Estabelecimento de ensino ________________________________________________________________________
Agrupamento de escolas _________________________________________________________________________
Localidade _________________________________________________ DSR ______________________________
Fundamento do pedido de transferência: (b )
III — Mudança de residência  �

Novo endereço: _______________________________________________________ número ou lote ________
(Rua / Avenida / Praça)

andar ______ localidade _____________________ código postal - ________________
telefone _____________________   telemóvel _____________________   telefone _____________________

(Residência) (Emprego)

III — Local de trabalho do/a encarregado/a de educação  �
Endereço: ___________________________________________________________ número ou lote ________

(Rua / Avenida / Praça)
andar ______ localidade _____________________ código postal - ________________
telefone _____________________   telemóvel _____________________   telefone _____________________

(Residência) (Emprego)

III — Outro motivo �
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

|  |  |  ||  |  |  |  |    

|  |  |  ||  |  |  |  |    

ANO LETIVO DE ______/______

Processo n.o

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Deferido/ Indeferido

(a) ____________________________

_______________________________
(Assinatura e selo branco ou carimbo)

______/______/______

IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A

Nome completo __________________________________________________________________________________,
nascido/a em ____/____/_____, portador/a do documento de identificação __________________________________,
n.o ___________________, nacionalidade ____________________________________ natural d__ ______________
____________________________________, concelho d__ _____________________________________________, 
filho/a de ________________________________________ e de  ________________________________________,
residente n__  _____________________________________________________________ número ou lote ________

(Rua / Avenida / Praça)
andar ______ localidade _______________________ código postal - ___________________

número de telefone ________________________
|  |  |  ||  |  |  |  |    

BOLETIM DE TRANSFERÊNCIA ENSINO BÁSICO

SITUAÇÕES EDUCATIVAS ESPECIAIS
1. O/A seu/sua educando/a frequenta a escolaridade com um Programa Educativo Individual (PEI), ao abrigo do Decreto-Lei

n.º 3/2008, de 7 de janeiro?    SIM � NÃO �
Se respondeu afirmativamente, indique quais as medidas definidas no PEI do/a seu/sua educando/a:

Apoio pedagógico personalizado �
Adequações curriculares individuais �
Adequações no processo de matrícula �
Adequações no processo de avaliação �
Currículo específico individual �
Tecnologias de apoio �

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
O/A seu/sua educando/a:

a) está admitido/a numa residência para estudantes?  SIM � NÃO �
Se respondeu afirmativamente, pretende continuar a usufruir de residência para estudantes?

SIM � NÃO �
b) beneficia de auxílios económicos?               SIM � NÃO �
c ) pretende utilizar o transporte escolar?            SIM � NÃO � Local de (des)embarque ___________________

OPÇÕES
II — 3.o Ciclo:

III — Língua Estrangeira II: Alemão � Espanhol � Francês � Outra � _____________________________
(assinalar apenas uma) (especifique)

III — Oferta de Escola __________________________________________________________________________________
(de acordo com as ofertas existentes)

II — Educação Moral e Religiosa:   SIM � NÃO �

III — Se respondeu afirmativamente, indique a respetiva confissão _______________________________________________

A preencher pelo estabelecimento de ensino que o/a aluno/a pretende frequentar

Existência de vaga ...... SIM � NÃO � a ) _____________________________________________

Data _____/_____/_____ _______________________________________________
(Assinatura e selo branco ou carimbo)

a ) Nome do Órgão competente para o efeito. Obs.: Trancar os espaços em branco
b ) Confirmar com documento adequado a cada uma das situações.

Data ____/____/____      O/A Encarregado/a de Educação: ___________________________________________
(Assinatura)

(frente) (verso)

BOLETIM DE
TRANSFERÊNCIA

DE ESCOLA

ENSINO SECUNDÁRIO

10.o, 11.o e 12.o ANOS

INFORMAÇÃO DE VAGA
______________________________
______________________________
DATA ___ /___ /___

DESPACHO
______________________________
______________________________
DATA ___ /___ /___

ANO LETIVO DE

______ / ______

IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A:
Nome _______________________________________________________________________________________
ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO:
Nome _______________________________________________________________________________________
Residência ___________________________________________________________________________________
Localidade ___________________________________________________________________________________
Código Postal ____________________________________ Grau de parentesco ___________________________
Telefones: Residência _______________ Telemóvel _______________ Local de trabalho ________________

Pretende transferência para a Escola _______________________________________________________________
por motivo de _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Tem irmãos/irmãs a frequentar a escola para que pretende transferência? Indicar os nomes e o ano.
_________________________________________________________________________________ _____.o ano
_________________________________________________________________________________ _____.o ano
_________________________________________________________________________________ _____.o ano

No caso de a Escola não lhe poder oferecer alguma disciplina de opção, indicar por ordem de prioridade as que
pretende frequentar.

Formação Específica Formação Científica Formação Técnica-Artística
(Cursos Científico-Humanísticos (Cursos Artísticos Especializados) (Cursos Artísticos Especializados)

e Científico-Humanísticos do Ensino Recorrente)
______________________________ ______________________________ _____________________________
______________________________ ______________________________ _____________________________
______________________________ ______________________________ _____________________________

Se já iniciou o ano escolar, indicar se frequenta alguma disciplina que não consta do anexo ao boletim de inscrição.
Formação Específica Formação Científica Formação Técnica-Artística

(Cursos Científico-Humanísticos (Cursos Artísticos Especializados) (Cursos Artísticos Especializados)
e Científico-Humanísticos do Ensino Recorrente)
______________________________ ______________________________ _____________________________
______________________________ ______________________________ _____________________________
______________________________ ______________________________ _____________________________

O/A encarregado/a de educação (ou o/a aluno/a, quando maior de 18 anos) declara, sob compromisso de honra,
serem verdadeiras as afirmações constantes deste boletim.

Data ____ /____ /____ _______________________________________________
(assinatura)

N.o de Catálogo 0049 — Exclusivo da Editorial do Ministério da Educação e Ciência (2016) (03.16)

Este boletim deve ser preenchido com letra legível, de preferência em maiúsculas, pelos/as alunos/as que solicitam transferência de escola,
SENDO OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO ANEXO AO BOLETIM DE INSCRIÇÃO.
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