
            
 

 
 
 
 
 
 

Cursos Profissionais:  
 Indica por ordem de preferência (1, 2, 3……) o curso que pretendes frequentar:                                       Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos  
     Técnico de Design  
     Técnico de Gestão  
     Instrumentista de Sopro e de Percussão 
     Técnico de Apoio à Infância 
 

 Assinala com um X as línguas que frequentaste no 3º ciclo (7º, 8º e 9º):               
 Espanhol                Francês            Inglês  

 
 Assinala com um X a língua que pretendes frequentar: 

 Espanhol                Francês            Inglês  

 

Dados do Aluno: 

 Nome: ______________________________________________________________________________  

 Idade (em 15/09/2019): _______ Data de Nascimento: _____/_____/__________ 

 Natural de Freguesia: ____________________________ Concelho: ____________________________ 

 C. Cidadão nº: ________________________ NIF (cartão de contribuinte): _______________________ 

 E-mail: ______________________________________ Tel./Tlm.: _______________/_______________ 

 Morada (rua): _________________________________________________________________________ 

 Cód. Postal: __________-______ Localidade:______________________________________________  

 

Dados do Encarregado(a) de Educação: 

 Nome: ____________________________________________ Grau de parentesco: ________________  

 Tel./Tlm.: _______________/_______________ 

____/____/2019, O(A) Encarregado(a) de educação ________________________________________ 

 

Situação Escolar do(a) Aluno(a): 

 No ano letivo ______/______, frequenta(ou) o ____º ano, na Escola __________________________ 

       Ensino Regular   CEF   Outro  

 

Documentos a entregar (após confirmação da inscrição): 

• Apresentação do cartão de cidadão do candidato; 

• 1 Foto; 

• Documento Bancário - NIB com identificação do titular da conta que deverá ser o aluno. 

Excepcionalmente, no caso de alunos menores de idade, o titular da conta poderá ser o encarregado de educação. 

Matrículas                                                                                                         
Ano letivo 2019/2020                                                                                                      

Ficha de Inscrição – Cursos Profissionais (10º ano)                                            
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