Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo - 150873
“Compromisso social”

Cursos Profissionais (Nível 4)
(Portaria n.º 550-C/2004 de 21 de maio)

Informação de Vaga

FICHA DE
INSCRIÇÃO/MATRÍCULA
(Ano Letivo 2017/2018)

Despacho

Data ___/___/___

Nº ________

Data ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Nome: __________________________________________________________________________________________
Idade: ____ (em 31/08/2017)

Data de nascimento: ___/___/___

Sexo:

M

F

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão nº: __________________________, válido até: ___ /___ / ______
Natural da freguesia de ______________________________, concelho de ____________________________
E-mail: ________________________________________ NIF:________________ NISS: ________________________
Morada: _________________________________________________________________________________________
Distrito: ___________________________ Concelho: _________________________ Freguesia: ___________________
Código postal: _________ - ______ ______________________________

Telefone: ________________________

Encarregado de Educação: ___________________________________________________________________________
Morada: _________________________________________________________________________________________
Código postal: _________ - ______ ______________________________

Telefone: ________________________

SITUAÇÃO ESCOLAR
1 – Se concluiu o 9º ano do ensino regular indique:
- Escola frequentada __________________________________________
- Língua estrangeira I (iniciada no 5º ano)

_____________

- Língua estrangeira II (iniciada no 7º ano)

_____________

2 – Se concluiu um curso de educação e formação (CEF) indique:

Ano de conclusão __________

T2 (2 anos)

T3 (1 ano)

- Nome do curso ___________________________________________________________________________
- Escola frequentada __________________________________________

Ano de conclusão ___________

- Língua estrangeira ____________
3– Se concluiu um curso Vocacional (VOC) indique:

Vocacional (2 anos)

Vocacional (1 ano)

-

Nome das áreas vocacionais_________________________________________________________________
- Escola frequentada __________________________________________

Ano de conclusão ___________

- Língua estrangeira ____________
NOTA: O aluno tem obrigatoriamente ter concluído todos os módulos no curso vocacional.

4 – Se frequentou o ensino secundário indique:
- Ano de escolaridade ______ curso __________________________________________________________
- Escola frequentada _______________________________________________________ no ano de _______
- Língua estrangeira ____________

Aluno(a) com Necessidades Educativas Especiais ?

Sim

Não
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Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo - 150873
“Compromisso social”
MATRÍCULA
1- CURSO (Assinale por ordem de preferência 3 cursos que pretenda frequentar):
Técnico de Desporto
Técnico de Electrónica e Telecomunicações (VODAFONE)
Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos (VODAFONE)
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Técnico de Mecatrónica Automóvel
Técnico de Multimédia
Técnico de Turismo
Técnico de Analises Laboratoriais
2- LÍNGUA ESTRANGEIRA
A) – Se concluiu o 9º ano do ensino regular, assinale por ordem de preferência as línguas estrangeiras que pretende
frequentar
INGLÊS (continuação)

ESPANHOL (iniciação)

FRANCÊS (continuação)

FRANCÊS (iniciação)

ALEMÃO (iniciação)
Notas: a) constituição de uma turma depende do número de inscrições;
b) o aluno que já iniciou uma língua não pode tornar a frequentar o nível de iniciação dessa
língua. Pode escolher o nível de continuação de uma língua já iniciada ou iniciar
uma nova língua.
B) – Se concluiu um Curso de Educação e Formação com a disciplina de Inglês, indique, por ordem de preferência, a
língua que pretende iniciar:
- FRANCÊS (iniciação)
- ESPANHOL (iniciação)
- ALEMÃO (iniciação)
Notas: a) a constituição de uma turma depende do número de inscrições;
b) o aluno que concluiu o ensino básico com uma língua estrangeira , é obrigado a iniciar uma outra língua.

O Encarregado de Educação declara, sob compromisso de honra, serem verdadeiras as afirmações constantes deste boletim.

Porto, _____ de ________________ de 2017

____________________________________________
(Assinatura)
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