N.º 7 abril

Novos Produtos Y Notícias Y Promoções Y Contactos

Estão disponíveis os Boletins de Matrícula para:
– Ensino Pré-Escolar
– Ensino Básico

BOLETIM DE MATRÍCULA (Frente)

BOLETIM DE MATRÍCULA

BOLETIM DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA (Frente)

ENSINO BÁSICO

(A utilizar em todas as situações de pedido de matrícula no Ensino Básico)

BOLETIM DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA

(07.16)

(03.16)

A preencher pela escola que recebe o pedido de matrícula

Escola ________________________________________________________________

Inscrição n.o

Inscrição n.o

| | | | | | | | | |
Processo n.o

Localidade _____________________________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A

�

Nome completo _______________________________________________________________________________,

Indiv./Dom.

�

portador/a do Cartão de Cidadão ou B. I. n.º _________________________________, nascido/a em ___/___/___,

No/a _________________________________________________________________________________________

natural d__ __________________________________,

(Designação do estabelecimento de ensino/Agrupamento)

residente n__ _____________________________________________________________ número ou lote ______

1. ___________________________________________ 2. ____________________________________________

(Rua /Avenida/Praça)

3. ___________________________________________ 4. ____________________________________________

andar _____ localidade _________________________ código postal

5. ___________________________________________

N.º de telefone _____________________________ N.º de Ident. Fiscal (NIF) _____________________________

Subsistema de saúde /seguradora

N.o de Cartão de Utente de Saúde / Beneficiário ____________________ Subsistema de saúde /seguradora (caso se aplique):
Entidade: __________________________________________________________________

N.o

______________________

IDENTIFICAÇÃO DO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO
Nome completo ________________________________________________________________________________
residente n__ ______________________________________________________________ número ou lote ______
(Rua/Avenida/Praça)

–

___________________

números de telefone ___________________________ ______________________ __________________________
(Telemóvel)

(Emprego)

e-mail __________________________________________

profissão __________________________________________

hab. literárias _____________________________________

local de trabalho ___________________________________

�

NÃO

�

o

SITUAÇÃO ANTERIOR À ENTRADA NA ESCOLA

�

�

NÃO

Renovação em

_____ /_____ /_____

__________________________________________

Renovação em

_____ /_____ /_____

__________________________________________

_________________________________________________________

Renovação em

_____ /_____ /_____

__________________________________________

O/A Enc.
de Educ. _________________________________________________

________________________________________________

_________________________________________________________

Foi pedido adiamento/antecipação da escolaridade obrigatória em
Motivo

_______ /_______ /_______

______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA
______________________________________________________________________________________

Sexo M
Distrito

Data de nascimento

F

___________________________________

_______ /_______ /_______

Concelho

Língua materna

Nacionalidade

___________________________

____________________________________________________

___________________________________

Freguesia

___________________________________

número ou lote ______

C. Cidadão

__________________

Emitido em _____ /_____ /_____ N.o de Identificação da Segurança Social (NISS) _________________________________________________
N.o de Identificação Fiscal (NIF) _________________________ N.o de Cart. de Utente de Saúde / Beneficiário _________________________

E-mail ______________________

–

(Telemóvel)

(Emprego)

Hab. literárias ______________________

Profissão ___________________

Desenvolve a sua atividade profissional na área de influência do estabelecimento de ensino? SIM

� NÃO �

Assento

N.o ______________________________

Passaporte

Validade

________ /________ /________

Subsistema de saúde / seguradora (caso se aplique): Entidade ____________________________________________ N.o _________________________
Morada _______________________________________________________________________________________________________________________________________
–

______________________________________________________________

_____________________________________________

SITUAÇÃO ESCOLAR DO/A ALUNO/A NO ANO LETIVO ANTERIOR
Frequentou o

____.o

Ano, Turma ____, n__ _________________________________________________________
(Nome da Escola/Agrupamento)

MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Vai frequentar o ____.o Ano do Ensino

Público

�

Privado

�

Indiv./Dom.

�

IRMÃOS/ÃS
Tem irmãos/ãs já matriculados/as neste estabelecimento de educação e de ensino?

Sim

Não

Qual?

_______________________________________

Nome do/a aluno/a e ano de escolaridade

_____________________________________

Qual?

_______________________________________

Nome do/a aluno/a e ano de escolaridade

_____________________________________

d__ _________________________________________________________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DOS PAIS

(Nome da Escola/Agrupamento)

No caso de não haver vaga, indique, por ordem de preferência, o nome dos estabelecimentos de ensino pretendidos:

Nome do Pai

1. ___________________________________________ 2. ____________________________________________

Telemóvel

3. ___________________________________________ 4. ____________________________________________

E-mail

5. ___________________________________________

Morada

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Profissão

_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Telefone

___________________________________________________

–

naturalidade ____________________________________

Desenvolve a sua atividade profissional na área de influência do estabelecimento de ensino? SIM

SIM

_________________________________________________________

Números de telefone ____________________________ _______________________ ________________________
(Residência)
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N.o de Identificação Fiscal (NIF) _______________ N.o de Identificação da Segurança Social (NISS) ________________

Educação Pré-Escolar:

Motivo

__________________________________________

Nome

(Rua /Avenida/Praça)

___________________

número de telefone _________________________

Só aplicável às matrículas no 1. ano

_______ /_______ /_______

__________________________________________

_____ /_____ /_____

Entidade ___________________ n.º _______________________

andar _____ localidade ________________________ código postal

(Rua/Avenida/Praça)

–

(caso se aplique):

residente n__ ______________________________________________________________

filho/a de __________________________________________ e de ______________________________________
residente n__ ______________________________________________________________ número ou lote _______

nacionalidade _____________________________________

___________________

Nome completo _______________________________________________________________________________,

natural d__ ____________________________________ concelho d__ ____________________________________

(Residência)

–

IDENTIFICAÇÃO DO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO

portador/a do Cartão de Cidadão/ ou B. I. n.º ____________________________________ nascido/a em ___/___/___

andar _____ localidade _________________________ código postal

Desistência em

_____ /_____ /_____

Admissão em

N.º Ident. da Seg. Social (NISS) _________________ N.º de Cart. de Utente de Saúde/Benef. _______________

IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A
Nome completo ________________________________________________________________________________

andar _____ localidade _________________________ código postal

Rubrica do/a Enc. de Educ.
Matrícula em

filho/a de __________________________________________ e de _____________________________________,

No caso de não haver vaga, indique, por ordem de preferência, o nome dos estabelecimentos de ensino pretendidos:
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concelho d__ ___________________________________,

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Direção de Serviços da Região (DSR) _______________________________________________________
da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Direção de Serviços da Região (DSR) _______________________________________

ESTABELECIMENTO DE ENSINO A FREQUENTAR
Privado

Localidade

Inscrição n.o

Agrupamento ___________________________________________________________

Direção de Serviços da Região (DSR) ________________________________________
da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

�

Jardim de infância
Agrupamento

Escola ________________________________________________________________

Localidade _____________________________________________________________

Público

A preencher pelos
Serviços Administrativos

A preencher pela Escola que recebe o pedido de Renovação de Matrícula

Agrupamento ___________________________________________________________

Vai frequentar o ____.o Ano do Ensino

___.o ANO DO ___.o CICLO

ANO LETIVO DE ______/______

ANO LETIVO DE _______/_______ PEDIDO DE MATRÍCULA PARA O ____.o ANO DO ____.o CICLO

Educação
Pré-Escolar

BOLETIM DE MATRÍCULA

ENSINO BÁSICO

Recebi o Boletim de Renovação de Matrícula referente a:

Local de trabalho

__________________________________________________________________________________________________

Nacionalidade

_____________________________________

Outro meio de contacto

Fax

_____________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Hab. Literárias

_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________

Naturalidade

____________________________________________________

em _____/_____/_____

Se respondeu afirmativamente, indique o nome do estabelecimento

O/A funcionário/a
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(03.16)

___________________________________

de educação/ensino _____________________________________________________________________________

(Assinatura e selo branco ou carimbo)

O Agrupamento ___________________________________________ e o número de anos de frequência .....

Recebi o Boletim de Matrícula referente a:
________________________________________________________________________________________________
em _____/_____/_____
O/A funcionário/a
_________________________________
(Assinatura e selo branco ou carimbo)

N.º Catálogo 0210

0,17€

Boletim de Matrícula
Ensino Básico

N.º Catálogo 1029

0,14€

Boletim de Renovação
de Matrícula
Ensino Básico

N.º Catálogo 0001

Boletim de Matrícula
Educação Pré-Escolar

Clique na imagem para comprar já
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