Colar
Fotografia

Intenção de frequência
Ano lectivo 2018/2019 Cursos Profissionais
A formalização da inscrição deve ser efectuada SEMPRE no Portal das Escolas
em: https://www.portaldasescolas.pt/portal/server.pt/community/07_matriculasnet/289
assim que a situação escolar do aluno estiver definida.

Identificação do Candidato
Nome: _____________________________________________________________________
Data de nascimento: ___/___/______

Sexo:

Naturalidade: _____________________

Nacionalidade: _____________________

Nº CC/ BI: |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|

Masculino  Feminino 
NIF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nº SS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Nº Utente S. Saúde |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residência / Contactos
Morada:___________________________________________________________________
______________________________________________ Código Postal: _____-____ ____
Freguesia: _________________ Concelho: _______________ Distrito:_________________
Telefone: ____________ Telemóvel: ____________ Correio electrónico:_______________
Habilitações: ____ºano

Concluído 

Apenas frequência 

no ano lectivo _____/_____

Última escola frequentada: ____________________________________________________
O aluno beneficiou de condições específicas de aprendizagem/avaliação (educação especial) ao abrigo do DL 3/2008?
........................................................................................................
Sim  Não 

Curso em que se inscreve
(caso se inscreva em mais do que um curso indique a sua ordem de preferência)
Técnico de Manutenção Industrial – Mecatrónica Automóvel
Técnica de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Técnico de Gestão
Técnico de Comércio
Técnico de Desporto
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva
Língua de opção: Inglês 

Espanhol (continuação) 

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
Espanhol (iniciação) 

Informações:
 Este formulário deve ser acompanhado de uma fotografia e de uma fotocópia do Cartão de
Cidadão / Bilhete de Identidade e não garante vaga automaticamente.
 Se houver lugar à realização de entrevistas, estas decorrerão entre junho e julho. Os interessados
serão avisados atempadamente, pelo que se solicita que os contatos sejam indicados com
correção.
 Os alunos que frequentaram o programa de orientação escolar, dinamizado pelo Serviço de
Psicologia e Orientação, deverão entregar relatório sucinto com a descrição do perfil de interesses
e aptidões

Dados complementares
Pai
Nome: ____________________________________________________________________
Nº CC/ BI: |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
Profissão: _____________________

NIF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Situação no emprego: __________________________

Local do emprego: _________________________ Formação Académica ____________________
Naturalidade: __________________

Nacionalidade: __________________________

Telefone: _____________ Telemóvel: ____________ Correio electrónico: ______________
Mãe
Nome: ____________________________________________________________________
Nº CC/ BI: |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|
Profissão: _____________________

NIF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Situação no emprego: __________________________

Local do emprego: _________________________ Formação Académica ____________________
Naturalidade: __________________

Nacionalidade: __________________________

Telefone: _____________ Telemóvel: ____________ Correio electrónico: ______________
Encarregado de Educação :

Pai 

Mãe 

Outro  __________________

(Os dados seguintes apenas devem ser preenchidos no caso do Encarregado de Educação não ser nenhum dos pais)

Nome: _____________________________________________________________________
Profissão: _____________________

Situação no emprego: __________________________

Local do emprego: _________________________ Formação Académica ____________________
Naturalidade: __________________

Nacionalidade: __________________________

Telefone: _____________ Telemóvel: ____________ Correio electrónico: ______________
Morada: ___________________________________________________________________
______________________________________ Código Postal: _____-____ _____________
Paço de Arcos, ___ de _________ de 2018
O Encarregado e Educação
___________________________________
Notas:
1.
2.
3.

Os alunos da escola têm prioridade no acesso a estes cursos, de
acordo com a lei.
A inserção dos dados do aluno no Portal das Escola é da
responsabilidade do encarregado de educação e poderá ser efetuado
na escola de origem do aluno.
Este formulário poderá ser entregue diretamente nos Serviços
Administrativos do AEPA ou, depois de digitalizado, ser enviado para
o seguinte endereço de correio eletrónico:
secretaria.alunos@aepa.pt

Recebido em
____ / ____ / _____
O funcionário
_______________

