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                    BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
 

            ANO LETIVO 2020/2021 
A PREENCHER COM LETRA MAIÚSCULA 

IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A: 

Nome Completo ___________________________________________________________________________________ 

Nacionalidade______________________ Natural da freguesia de___________________________________________ 

Concelho de ________________________ Distrito de ____________________________________________________ 

Data de Nascimento ____/____/_____  Língua materna  __________________________________________________                      

Cartão de Cidadão/Passaporte nº__________________  Validade___/___/___Emitido em ___/___/____ 

Nº Ident. Da segurança Social (NISS) ___________________ Nº Ident. Fiscal (NIF) _____________________ 

Nº de Cartão de Utente de Saúde/Beneficiário (SNS) _________________________________ 

Subsistema de saúde/seguradora (caso de aplique) _____________________ Entidade Nº ______________________ 

Morada: _________________________________________________________________________________________ 

Localidade: _______________________________            Código-Postal: _____-____ __________________________ 

Telemóvel _______________ Telefone _____________ E-mail_____________________________________________ 

Filho/a de _______________________________________________________________________________________ 

Profissão_________________________ Hab. Literárias ___________________________________________________ 

e de ____________________________________________________________________________________________ 

Profissão_____________________________ Hab. Literárias _______________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO/A ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: 

Pai      Mãe       Rep. legal         Delegação        Decisão judicial          Outro ________________ 

Grau de parentesco_______________________ 

Nome completo___________________________________________________________________________________ 

Profissão:_______________________ Hab. literárias___________________ Nº Ident. Fiscal (NIF)_________________ 

Morada __________________________________________________________________________________________ 

Localidade ___________________________     Cód. Postal _________________     Telemóvel____________________ 

Telefone (residência) ____________________ E-mail ________________________________________________________________________________________ 

Morada (trabalho) ________________________________________________________ Telefone (trabalho)___________________ 

Outros_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SITUAÇÃO ESCOLAR DO/A ALUNO/A NO ANO LETIVO ANTERIOR 

1. Escola frequentada ______________________________________________________________________________ 

2. Frequentou o _______º ano do curso ________________________________________________________ na 

turma _________, em regime de ensino diurno/noturno (cortar o que não interessa) 

3. Línguas estrangeiras frequentadas: 5º ano de escolaridade _____________/7º ano de escolaridade______ 

Tem irmãos/irmãs a frequentar algum estabelecimento de educação e ensino?  Sim  Não  

1. Nome ______________________________________                        Ano de escolaridade_____ anos _______ 

Escola _____________________________________________ 

2. Nome ______________________________________                         Ano de escolaridade_____ anos _______ 

Escola _____________________________________________ 

Tem irmãos/irmãs candidatos/as à frequência da escola que pretende frequentar? Sim  Não  

1. Nome ______________________________________                         Ano de escolaridade_____ anos _______ 

2. Nome ______________________________________                         Ano de escolaridade_____ anos _______ 
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                              FICHA ANEXA AO BOLETIM DE INSCRIÇÃO 
                                      PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SECUNDÁRIO 

                                            ANO LETIVO 2020/2021 
 

ESCOLA PROFISSIONAL MAGESTIL 
 

 

MATRÍCULA 
PRETENDIDA  

 
 

 

SITUAÇÃO DO ALUNO NO ÚLTIMO ANO EM QUE ESTEVE MATRICULADO/A 
 

Ano letivo de 20___/20___ Ano de escolaridade: _____º Turma:______ Curso: ________________________________ 
Escola ____________________________________________________ 
Tem Relatório Técnico-Pedagógico? Sim  Não   Língua Estrangeira: Iniciada no 5º ano _______________________ 

                                                                                                     Iniciada no 7º ano _______________________ 
                                                                                                     Iniciada ou continuada no 10º ano__________ 
Tem PEI? Sim  Não  

 

Curso em que se inscreve: 
 
Técnico de Desporto     Técnico de Turismo     Técnico de Comunicação e Serviço Digital   Técnico de Gestão            

Técnico de Design Gráfico     Técnico Auxiliar de Saúde    Técnico de Fotografia   Técnico de Design de Interiores 

e Exteriores    Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade     Técnico de Apoio à Infância                   

Técnico de Design de Moda    Técnico de Coordenação e Produção de Moda   

 
Caso não tenha vaga na sua 1ª prioridade indique quais os cursos que escolhe em: 

2ª prioridade ______________________________________________________ 
3ª prioridade ______________________________________________________ 

 
Desejo inscrever-me em Educação Moral e Religiosa: Sim  Não  

 

Verificação de documentos (documentos a enviar por email em anexo a estes documentos)* 
Boletim Individual de Saúde    Atualizado:  Sim  Não  

N. Ident. Da Segurança Social (NISS)  

Nº Cartão de Utente de Saúde/Beneficiário (SNS)  
Subsistema de saúde/seguradora (caso se aplique)  

Últimos dados relativos à composição do agregado familiar validados pela Autoridade Tributária  

Cartão do Cidadão  Passaporte  

 
*Caso não consiga enviar algum destes documentos não assinale; terá de enviar mais tarde ou entregar em mão na Secretaria da 

Escola 

 

 
 

 
 

 

10º (1º) ano  

11º (2º) ano  

12º (3º) ano  
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