
 

BOLETIM DE 

MATRÍCULA 

 
1.º Ciclo do Ensino Básico 

A preencher pelos Serviços Administrativos 

ANO LETIVO DE 2017/2018 INSCRIÇÃO N.º ____________ 

Indique, por ordem de preferência, o nome de cinco estabelecimentos de ensino que pretende que o(a) aluno(a) frequente. 

 

Preferências Estabelecimento de Ensino 
Irmãos a frequentar a 

mesma Escola 
Irmãos a frequentar o  mesmo 
 Agrupamento de Escolas 

  

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

5ª      
 

1. Dados do aluno(a) 

 
Nome  __________________________________________________________________________        Data Nascimento  ____/_____/_________ 
 
CC/BI/CP/PASS. N.º  __________________  NIF _________________ NISS ____________________ Utente SNS N.º _______________________ 
 
Naturalidade (freguesia/concelho): _____________________________________________________  Nacionalidade ________________________ 
 
Morada  do aluno: _____________________________________________________________________N.º ou lote __________andar __________ 
                                              (Rua / Avenida / Praça) 

Localidade _______________________________________________Código Postal _______ - _____  N.º Elementos Agregado Familiar:  ________ 

 
2. Filiação 

 
Nome do pai ____________________________________________________BI/CC N.º _____________________ Validade: ____/____/_______ 
 
Naturalidade (freguesia/concelho/distrito):____________________________________________________________________________________ 

 
Nacionalidade: __________________________N.º de telefone __________________ Habilitações: __________________ Falecido: Sim / Não  

                                                                                                                                                                                                   (riscar o que não interessar) 
                                                                                                                                                                                   
Profissão: ____________________ Situação no emprego: _________________________ Local de  trabalho:______________________________   
                                                                                                                                                                                                                                                        
Nome da mãe ___________________________________________________BI/CC N.º _____________________ Validade: ____/____/_______ 
 
Naturalidade (freguesia/concelho/distrito):____________________________________________________________________________________ 

 
Nacionalidade: ____________________________N.º de telefone _________________ Habilitações: _________________Falecido: Sim / Não   

 (riscar o que não interessar) 
                                                                                                                                                                                   
Profissão: ____________________ Situação no emprego: _________________________ Local de  trabalho:______________________________   
 

3. Encarregado de Educação 

 
Nome do encarregado de educação __________________________________________________________ Grau de parentesco ______________ 
 
Morada ________________________________________________________________________   N.º ou Lote ___________ Andar ___________   
                                   (Rua / Avenida / Praça) 
Localidade _________________________________________________ Código Postal _______ - _____    N.º de Tlf./Tlm. ___________________  
                                                                                                                                                                                   
Endereço completo do local de trabalho :_____________________________________________________  N.º ou Lote __________ Andar ______   
                                                                  (Rua / Avenida / Praça) 
Localidade _____________________________________________________Código Postal _______ - _____    N.º de telefone ________________   
                                                                                                                                                                                            (Emprego) 

4. Agregado Familiar 

Nome Parentesco Profissão Idade 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



 
5. Informação Médica 

Tem as vacinas em dia?    Sim     Não         Validade:  ___/____/______ 

 
Contacto em caso de emergência:______________________________________________ 

 

Centro de Saúde onde o aluno(a) se encontra inscrito(a)__________________________________________________________________ 

 

Problemas específicos de saúde______________________________________________________________________________________ 

 

6. Informação Complementar 

Tem computador em casa?  Sim Não   Tem acesso à internet em casa? Sim  Não 

Tem Necessidades Educativas Especiais? Sim  Não  

Tem Relatórios a comprovar esta situação? Sim  Não  
Pretende que o seu educando(a) frequente a disciplina EMRC? Sim  Não  

Recebe Abono de Família? Sim  Não  Qual o Escalão?______ 

Frequentou o Pré-Escolar? Sim  Não   

 
Nome do Estabelecimento de Ensino___________________________________________________________________N.º anos frequentados_____ 
 

7. Ação Social Escolar 

Está interessado em utilizar transporte escolar? Sim  Não  
Está interessado em beneficiar de Subsídio Escolar? Sim  Não  
 
Nota: Caso pretenda qualquer um dos Serviços, deve solicitar e preencher os impressos da ASE. 
 

 
8. Componente de Apoio à Família 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) Serviço de Refeitório Prolongamento de Horário 

Pretende que o seu Educando frequente  
as AEC? 

Sim  Não  
 

Necessita de Serviço de almoço? 
 

Sim  Não  
 

Antes do período letivo:  

Após o período letivo:  

Nas interrupções letivas:  

 
9. A preencher apenas para os alunos que completem os seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro 

 

Requerimento 
 _______________________________________________, encarregado de educação de______________________________________________, 

venho requerer autorização, ao abrigo do ponto 2.6 do Despacho nº 13170/2009 de 4 de junho, para efetuar o pedido de matrícula do(a) meu 

(minha) educando(a) no 1.º ano do 1º ciclo, dado que completa seis anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. 

Data _____/ _____/ ______            O Encarregado de Educação__________________________________________________________________ 
                                                                                                                                  (Assinatura conforme o Cartão De Cidadão) 

 

Data ____/____/_______ O Encarregado de Educação 

 

__________________________________________________________________ 
(Assinatura conforme o Cartão De Cidadão) 

10. A preencher pelos Serviços de Administração Escolar 

Documentos Necessários 

Uma fotografia do aluno (tipo passe)  
Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade ou do Passaporte do Aluno, dos Pais e Encarregado de Educação (verificação presencial)  
Fotocópia do Cartão de Utente do SNS/NIF/NISS, do aluno  (só no caso do aluno não ser possuidor do  Cartão de Cidadão).  
Declaração médica (só para os alunos que se inscrevem pela 1.ª vez no 1.º CEB)  
Comprovativo da residência dos Pais/Encarregados de Educação ou do local de trabalho ( Exemplo: cópia de uma fatura do gás, luz ou água)  
Boletim de vacinas do aluno atualizado (verificação presencial)  
  

(Deve fazer-se acompanhar de todos os documentos originais para confirmação) 
 

Data de entrada 
 

____/_____/_________ 

 
Assinatura  

Do Assistente Técnico 
 

________________________________________ 
 

Visto. O Chefe de Serviços de 
Administração Escolar 

____/____/_____ 
 

_________________________ 

Visto. A Direção  
 

____/____/_____ 
 
_________________________ 

 


