
Ficha Inscrição do Aluno – Centro de Estudos 

Identificação do aluno 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________ 

Código-postal ___-_____Localidade: ________________________________________________________ 

NIF: _______________________ Nº Identificação Civil: _________________________________________ 

Contacto: ______________________________ Email: __________________________________________ 

Escola: _________________________________________________ Ano: ______ Turma: ____________ 

 

Identificação do Encarregado de Educação 

Nome: _______________________________________________ Contacto: ________________________ 

Código-postal ___-_____Localidade: ________________________________________________________ 

NIF: _______________________ Nº Identificação Civil: _________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________________________ 

 

Identificação do pai / mãe 

Nome: _______________________________________________ Contacto: ________________________ 

Código-postal ___-_____Localidade: ________________________________________________________ 

NIF: _______________________ Nº Identificação Civil: _________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________________________ 

 

Outros contatos: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

Autorizações 

® Autorizo a saída do meu educando apenas no final das explicações ____ 

® Autorizo a saída do meu educando nos intervalos entre explicações ____ 

® Autorizo a saída do meu educando apenas na companhia das pessoas indicadas ____ 

Pessoas autorizadas: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Saúde: Indique por favor informações importantes relativas à saúde do seu educando (alergias, 

medicamentos etc…) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Informações particulares 

Modalidade (sala de estudo, explicação grupo, explicação individual):____________________________  

Por favor, selecione de entre as opções seguintes o que pretende:  

a) O aluno deve fazer todos os trabalhos de casa na explicação. _____________ 

b) O aluno não deve fazer os trabalhos de casa na explicação servindo esta apenas para reforçar 

aprendizagens, esclarecer dúvidas e preparar momentos de avaliação. ______ 

c) O aluno deve levar TPC da explicação: 

® Sempre __________ 

® Nunca ____ 

® Apenas em momentos de avaliação _____  

Notas:  

O aluno deverá trazer sempre o manual, caderno de atividades e caderno da(s) disciplina(s). Deverá ter uma 

capa A4 com folhas pautadas e/ou quadriculadas de acordo com a disciplina para realizar as tarefas 

propostas e arquivar os trabalhos realizados. Esta capa poderá ficar no Q.I. ou ir para casa. 

Solicita-se ao encarregado de educação que verifique a capa no sentido de acompanhar o trabalho 

realizado, mas também de verificar as anotações do professor. 

 

Tomei conhecimento, 

Encarregado de Educação: _________________________________________________ 

____________________________________, ____ de ___________________ de 20___ 

                                                                                                                                                  A direção, 

_______________________________ 


