N.º 14 junho

Novos Produtos Y Notícias Y Promoções Y Contactos

Modelos validados pela DGESTE

A EMEC continua a disponibilizar novos impressos destinados a facilitar e uniformizar os procedimentos dos
Serviços Administrativos das Escolas em processos de ocorrência frequente.

Empréstimo e devolução de manuais escolares
DECLARAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
DE MANUAIS ESCOLARES
Nome da Escola ou Agrupamento
Eu,

Processo n.º

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

do/a Aluno/a ________________________________________________________, do
enquadrado/a no Escalão A �

B �

Outro � (especificar)

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE MANUAIS ESCOLARES

_______________

Encarregado/a de Educação

_______.º Ano, Turma _______,

N.º

______,

________________________________________________,

declaro que, no âmbito das medidas de Ação Social Escolar previstas na legislação em vigor (consultar os serviços

Nome da Escola ou Agrupamento

Processo n.º

_______________________________________________________________________

A preencher pelos serviços administrativos escolares:
Nesta data,

___________________________________________________________,

________________________________________________,

do

______.º Ano,

Turma

Encarregado/a de Educação do/a Aluno/a
______,

no âmbito das medidas de Ação Social Escolar previstas na legislação em vigor.

Mais declaro ficar obrigado/a a manter em bom estado de conservação e a devolver estes manuais, nos termos da
legislação em vigor e do Regulamento Interno da Bolsa de Manuais Escolares (quando exista) desta Escola ou
Agrupamento, os quais declaro conhecer e aceitar.

Ano letivo a que respeitam os manuais: _____________________

DISCIPLINA

Ano letivo a que respeitam os manuais: _____________________

DISCIPLINA

de atividades (CA), CD ou DVD

ESTADO DE CONSERVAÇÃO
Novo

Bom

E-mail:

Muito Bom

Bom

Degradado e
não reutilizável

Aceitável

Estes dois impressos
contribuem para ajudar as
Escolas a documentar
e organizar os processos
de empréstimo, e posterior
devolução, de manuais
escolares a alunos e alunas,
no âmbito dos apoios previstos
na legislação em vigor.

Assinatura do/a funcionário/a

_______/_______/_______

____________________________________________________________

Atesto a devolução, à Escola ou Agrupamento ________________________________________________________________________,

____________________________________________________________

_________________/__________________

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

Especificar: manual (M), caderno
de atividades (CA), CD ou DVD

dos manuais escolares que haviam sido emprestados ao/à Aluno/a ______________________________________________________,

O/A Encarregado/a de Educação:

Telefone/Telemóvel:

IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL

procedeu à devolução

_______/_______/_______,

Aceitável

Data:

_______/_______/_______

______,

PREÇO

TOTAL

Data:

N.º

dos manuais escolares abaixo discriminados, que lhe haviam sido emprestados, no dia

administrativos escolares), o/a meu/minha educando/a recebeu nesta data os manuais escolares abaixo discriminados.

IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL
Especificar: manual (M), caderno

_______________

em _____/____/___, no âmbito das medidas de Ação Social Escolar previstas na legislação em vigor.

Desses manuais, os seguintes encontravam-se num estado de conservação degradado, que impede a sua futura reutilização.

_____________________________________________

DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO DO MANUAL
Especificar: manual (M), caderno
de atividades (CA), CD ou DVD

OBSERVAÇÕES

A preencher pelos serviços administrativos escolares:

O impresso de «devolução» inclui
um recibo destacável por picotado.

Declaro que foram entregues ao/à Aluno/a ou ao/à seu/sua Encarregado/a de Educação os manuais acima discriminados.
Assinatura do/a funcionário/a:
Data:

_______/_______/_______

____________________________________________________________
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Data:

_______/_______/_______

Assinatura do/a funcionário/a
____________________________________________________________
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BOLETIM DE PRÉ-INSCRIÇÃO EM CURSOS PROFISSIONAIS
NÍVEL SECUNDÁRIO

ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUE PRETENDE FREQUENTAR

1)
(Designação do Estabelecimento de Ensino / Agrupamento)

A preencher pela Escola que recebe o pedido de pré-inscrição

Pré-inscrição
em cursos proﬁssionais

Pré-inscrição n.o

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

Escola

2)

Agrupamento

3)

4)

5)

Localidade
Ano letivo:

/

SITUAÇÃO ESCOLAR DO/A ALUNO/A

Direção de Serviços da Região (DSR)
da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Situação escolar atual:

Escola que frequentou no ano letivo anterior:
IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A
Ano de escolaridade que frequentou no ano letivo anterior:

Nome
Data de nascimento

/

/

Cartão de Cidadão ou B.I. n.º

Filho/a de

e de

Nacionalidade

Naturalidade: Freguesia

Curso que concluiu no ano letivo anterior:
Validade até
/
/
Caso tenha concluído um curso vocacional do 3.º Ciclo, concluiu todos os módulos desse curso?
Sim 

Realizou as Provas Finais do 9.º Ano?

Este impresso reúne, numa única folha,
os principais elementos que devem
constar nos processos de pré-inscrição
em Cursos Proﬁssionais, facilitando
assim a tarefa dos Serviços
Administrativos das Escolas.

Concelho

Língua Estrangeira iniciada no 5. Ano
iniciada no 7. Ano
Distrito
Caso tenha concluído um Curso Vocacional de nível básico, indique a Língua Estrangeira frequentada

Morada

Código Postal
Língua Estrangeira que pretende frequentar:

Telefone

Telemóvel

Sim 

Não 

Não 

o

o

E-mail
Carece de medidas especíﬁcas no âmbito da Educação Especial?

Sim 

Não 

Quais?
IDENTIFICAÇÃO DO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO (no caso de Aluno/a menor de idade)

Nome
Cartão de Cidadão ou B.I. n.º

Validade até

Morada
Telefone

/

/

Código Postal
Telemóvel

Assinatura do/a Encarregado/a de Educação
ou do/a Aluno/a (quando maior de idade)

E-mail
Data:

/

/

CURSO PROFISSIONAL EM QUE PRETENDE INSCREVER-SE (escolha limitada à oferta da Escola)
Nome do curso:
Motivo pelo qual pretende frequentar este curso (facultativo):

Pode indicar, por ordem de preferência, outros cursos em alternativa:
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Encomendas
D E S C O N TO S
a pronto
pagamento
(acima dos € 4,50)

10

%

1)

2)

3)

4)

Notas: Esta pré-inscrição não é uma inscrição deﬁnitiva. A Escola irá analisar todas as pré-inscrições recebidas, podendo decorrer
daí um processo de seleção, conforme as vagas disponíveis e os critérios legalmente estabelecidos.
Após a conclusão dessa análise, o/a Aluno/a será contactado/a pela Escola. No caso de a sua pré-inscrição ter sido aceite, deverá
fazer entrega, na Secretaria, de todos os elementos solicitados, para que se proceda à validação da sua inscrição.
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