
FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO - Ano Letivo 2021/2022

Processo nº: Data da pré-inscrição: 

DADOS DO ALUNO

Nome do Aluno

Morada

Código Postal Concelho

Doc. Identificação nº Tipo Doc.

Data de nascimento Nº. Ident. Fiscal Género  

Telemóvel Email

DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Nome

Parentesco

Telemóvel Telefone de casa 

E-mail

OUTROS DADOS DO ALUNO 

Escola Atual

Ano Atual Ano em que se inscreve 

Língua no 10º ano Tem Necessidade Educativas Especiais 

Curso - opção 1

Disciplina opção Disciplina opção

Curso - opção 2

Disciplina opção Disciplina opção
Autorizo o tratamento dos dados desta ficha para uma ou mais finalidades específicas, de acordo com o art.6º, nº1, alínea 
b), c), d), e) e f) do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, bem como o uso da fotografia para os mesmos fins.

Documentos necessários:

- Cartão de Cidadão

- 1 Fotografia

- Valor monetário de 50 € *

- Comprovativo do escalão abono

NB: As matrículas definitivas deverão ser efetuadas de 12 a 16 de julho.

As pré-inscrições estão condicionadas à confirmação de vaga.

A abertura de um curso ou turma fica dependente do número de alunos.

* O valor da pré-inscrição será descontado no ato de matrícula.

Se a escola não confirmar a matrícula, será feito o reembolso da totalidade do valor da pré-inscrição.
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___________________________________
                             (O Estudante)

___________________________________
                (e / ou Encarregado de Educação)
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