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FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO – ENSINO SECUNDÁRIO 

Pedido de vaga                                                              2017 / 2018 
 
 
 
 

Situação escolar em 2016/2017 
 
 
 

Escola ___________________________________ Ano:____ Número: ____Turma:___ 

 
 

Pretende uma vaga no Ensino Secundário: 
(assinalar o que interessa) 

 

 

 

Identificação do aluno 
 

Nome: ___________________________________________________________________________________ 

Morada: __________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ___________________ Telefone: __________________ Telemóvel: _________________ 

E-mail __________________________________________________________ 

O aluno tem irmãos a frequentar alguma escola do Agrupamento? ________ 

Qual? ____________________________________________________________________________________ 

Nome do(s) irmão(s), ano e turma ______________________________________________________________ 

O aluno tem Necessidades Educativas Especiais avaliadas por referência à CIF?________________________ 

 

Identificação do encarregado de educação 
 

Nome do Encarregado de Educação: ___________________________________________________________ 

Morada: __________________________________________________________________________________ 

Grau de parentesco: _______________ E-mail ___________________________________________________ 

Telefone: _______________ Telemóvel: _______________  

 

10ºAno   

11ºAno   

12ºAno   

Cursos Científico-
Humanísticos 

 Ciências e Tecnologias    
 Línguas e Humanidades    
 Ciências Socioeconómicas    
 Artes Visuais     

Cursos Profissionais 

 Técnico de Gestão                    
 Técnico de Multimédia                                                               
 Técnico de Organização de Eventos                  
 Técnico de Artes do Espetáculo - Interpretação                 

 

 

 

Colar uma foto 
atualizada 
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A preencher pelos Serviços 
 

DOCUMENTOS APRESENTADOS / ENTREGUES 

(estes documentos só serão considerados válidos depois de devidamente analisados pela equipa nomeada para o efeito) 
 

Aluno sim não 

Documento de inscrição devidamente preenchido   

Foto tipo passe atualizada   

Apresentação / Fotocópia do Cartão de Cidadão / Bilhete de identidade / Cédula Pessoal / Assento de nascimento 
atualizado 

  

Fotocópia do Cartão de Utente + NISS (documento da Segurança Social indicando NISS)   

Fotocópia do Boletim Individual de Saúde (vacinas) atualizado   

Se NEE entrega relatórios 

Plano Educativo Individual (PEI)   

Relatório Técnico-Pedagógico (RTP)   

Formulário de referenciação para Departamento de Educação Especial   

Declarações de autorização para Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) e para 
departamento de Educação Especial (DEE) 

  

Outro __________________________________________________________   

 

Encarregado de Educação sim não 

Apresentação / Fotocópia do Cartão de Cidadão / Bilhete de identidade / Autorização de residência / Passaporte 
(atualizado) 

  

Fotocópia do Cartão de Contribuinte atualizado (no caso do documento de identificação não ser o Cartão do Cidadão)   

Dois comprovativos de residência de entre os seguintes: (período compreendido entre 01 de janeiro e 15 de abril de 2017) 

Última fatura da água em nome do Encarregado de Educação   

Última fatura da eletricidade em nome do Encarregado de Educação   

Última fatura do gás em nome do Encarregado de Educação   

Contrato de arrendamento em nome do Encarregado de Educação (com data anterior a 15 de abril do corrente ano, onde 

conste o período de duração do mesmo) 
  

Nota de liquidação do IRS (do ano 2015 ou 2016)   

Declaração autenticada da entidade patronal (com data anterior a 15 de abril de 2017)   

Fotocópia da Declaração da Segurança Social com o escalão de abono de família atribuído   

Declaração de delegação de poderes autenticada (quando o EE não é o Pai ou a Mãe) assinada pelo Pai, pela Mãe e pelo 
Encarregado de Educação 

  

 
 

Verificado por ________________________________________                              Data ____/____/______ 

 

Confirmo a apresentação / entrega dos documentos acima assinalados.              O Encarregado de Educação 

                                                                                               ______________________________________________ 

 
 


