
Inscrição nº _________ ______________

Processo nº __________ ________________

Tem irmãos a frequentar esta Escola? Sim Não

Sim Não
Sim Não
Sim Não

Grau de Parentesco: Pai Mãe Outro

NIF Parentesco Profissão
Data de 

Nascimento

Frequentou ama? Sim Não Legalizada? Sim Não
Frequentou creche? Sim Não
Frequentou outro estabelecimento de educação pré-escolar? Sim Não

Número de anos de frequência: ___       

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

AGREGADO FAMILIAR (Não incluir o aluno)

Número de Contribuinte (NIF)  __________________ (Obrigatório, art.º 78 do CIRS)

  IDENTIFICAÇÃO DO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO DO/A ALUNO/A                                                                        

Nome
Habilitações 

Académicas

Telefone _______________   Telemóvel  _________________                                             
Naturalidade ________________________________________________ Nacionalidade  ____________________________   

Têm computador em casa?
Criança filha de pais estudantes menores? 

Têm acesso à internet em casa?

ANEXO I - Boletim de Matrícula Pré 

A preencher pela escola que recebe o pedido de matrícula

SAÚDE

Alergias?

Problemas específicos de saúde

Toma permanente algum medicamento?

Necessidades educativas especiais?

Ano Letivo de 2020/21

Cartão de Cidadão /_____________ Nº _______________ Validade ___ / ___ / _____ Natural de _____________________

 Escola Básica Integrada de Ponta Garça
Ponta Garça - Vila Franca do Campo

SITUAÇÃO ANTERIOR

Nome Completo_______________________________________________________________________________________

Qual?_____________________________

Cartão de Cidadão /____________   Nº   _______________    Residente na _______________________________________

Número ou lote               Andar________ Localidade_______________________ Código Postal ___________-_______

Inscrição em 

Admissão em

  IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A                                                                                                                                                                     
Nome completo do/a aluno/a ______________________________________________________________________________

Concelho de  _________________  Nascido em ___ /___ / ______  Filho de _______________________________________
_____________________________  e de __________________________________________________________________
Residente na ____________________________________________________________________  Número ou lote  _______
Andar ______  Localidade __________________________   Código Postal ___________-_______ 
Número de Contribuinte (NIF)  ____________________ (Obrigatório, art.º 78 do CIRS)

Direção Regional da Educação

Quais:_____________________________

Quais:_____________________________

Quais:_____________________________

Quais:_____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Frequenta algum serviço de apoio? Quais:_____________________________

Se respondeu afirmativamente, indique o nome do jardim de infância: _______________________________________________________

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5292&m=db


Quais as pessoas a quem se pode confiar a criança?
1- Telefone
2- Telefone
3- Telefone
4- Telefone

Data:  O/A Encarregado/a de Educação
___ /___ /_______

Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não

✂

Declaração da Segurança Social (Abono de família):

Data:  
           /        /            

(Assinatura e selo branco ou carimbo)

Segurança Social: Beneficiário n.º_________________ Instituição ___________________________ 

COMPROVATIVO DE MATRICULA NA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE PONTA GARÇA - ANO LETIVO 2020/2021

      Certifica-se que ______________________________________________________________ Encarregado/a de Educação do 

aluno/a ____________________________________________________, entregou nos Serviços Administrativos da Escola Básica 

Integrada de Ponta Garça o Boletim de Matrícula referente ao ano letivo 2020/2021.

Ponta Garça, ___ de ___________de 2020                                                                                   Inscrição nº____________

O responsável pela matrícula

_________________________

Verificação de NIF do Aluno:
Verificação de NIF do Encarregado de Educação(EE):

Verificação do CC/                                   do Aluno:
Verificação do CC/                                   do EE:

Fotografia do Aluno:
Declaração da A.T sobre composição agregado familiar:

Comprovativo de Morada de Residência:
Comprovativo de Morada de Trabalho:

VERIFICAÇÕES     (A preencher pela Escola)

Quem vem normalmente buscar a criança?
DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES 

Boletim Individual de Saúde atualizado:
Verificação de Cartão de Utente/Outro:  

Relatório Técnico Pedagógico (Alunos com NSE):

           O Encarregado de Educação declara ter tomado conhecimento da recolha e tratamento dos dados constantes deste boletim 

para fins de processamento de pedido de matrícula e de consolidação de um registo biográfico do/a aluno/a neste estabelecimento 

de ensino.                              Sim                        Não

          O Encarregado de Educação assume inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas, bem como dos 

documentos apresentados. A prestação de falsas informações ou omissões relativamente à residência ou local de trabalho dos pais 

/ Encarregado/a de Educação invalida o direito daí decorrente.

MOTIVO PARA INSCREVER O SEU EDUCANDO FORA DO PRAZO

ANUÊNCIA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5292&m=db
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