FICHA DE PRÉ- INSCRIÇÃO – Ano Letivo 2020/2021
Pré-Inscrição Número
10º ANO
Matrícula autorizada …….… Data da Pré-inscrição __ /___ /___ Curso Ensino
Secundário Pretendido:
Matrícula não autorizada ….
____/____/____
A Dir. Pedagógica
____________________

Tem irmãos alunos ou ex-alunos neste Estabelecimento de Ensino
Nome: __________________________________________

- Ciências e Tecnologias ………….. 
- Ciências Socioeconómicas .………. 
- Ciências Línguas e Humanidades . 
- Artes Visuais …………………..…… 

IDENTIFICAÇÃO (PREENCHER EM MAIÚSCULAS)

Nome do Aluno |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data de nascimento |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| Idade |_|_|
Natural de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Concelho de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
C. C. n.º|_|_|_|_|_|_|_|_| |_| |_|_|_|

Valido até |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| NIF|_|_|_|_|_|_|_|_|_

Morada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
C. Postal|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Telef.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Telem. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nome do Pai ______________________________ Profissão _______________ Tlm |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nome da Mãe _____________________________ Profissão _______________ Tlm |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (PREENCHER EM MAIÚSCULAS)

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Morada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
C. Postal |_|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Telemóvel |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
E-mail __________________________________ @ _____________ . ___ (Campo de preenchimento obrigatório)
DADOS INFORMATIVOS

Último estabelecimento de ensino frequentado: ________________________________________________________,
no ___º ano, no ano letivo ____/_____.
Língua Estrangeira iniciada no 5º ano:______________ iniciada no 7º ano:______________
Língua que pretende iniciar/continuar no 10º ano: ______________
Curso Superior pretendido ________________________ Específicas ____________, ____________, ____________
Declaro que no acto da presente pré-inscrição tomei conhecimento e concordo com o regulamento que rege as pré-inscrições deste
estabelecimento de ensino. Os elementos aqui recolhidos são os adequados, pertinentes e limitados à necessária efetuação da matricula neste
estabelecimento de ensino, conforme estabelecido no Regulamento Geral de Proteção de dados.

Os Serviços Administrativos

O Encarregado de Educação

______________________

_____________________________________

Observações:_______________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTA: INFORMAÇÃO SOBRE OPÇÃO ALTERNATIVA
As limitações de espaço físico e consequente atribuição de lotação, apesar da extensão já realizada através do Pólo do
Bonjardim, são o maior obstáculo à seriação / admissão de alunos cujos Enc. de Educação pretendam usufruir do Projeto
Educativo do EXTERNATO RIBADOURO.
Neste sentido e como opção alternativa, a Direcção informa V.ª Ex.ª que adquiriu as instalações do Externato Camões em Rio
Tinto que dispõe de situação privilegiada no que diz respeito a transportes (15minutos de Comboio / Metro), onde não só será
implementada a mesma filosofia de Projeto Educativo como também o mesmo corpo docente através do exercício da
acumulação.
Se, na impossibilidade de admissão nas instalações de Stª Catarina, o Sr. Enc. Educação pretender como alternativa as
instalações do Externato Camões, queira por favor assinalar a respectiva pretensão datando e assinando.
Como alternativa pretendo frequentar as instalações do Externato Camões

Data____/_____/______Assinatura__________________________________________________________

