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F ICHA  DE  INS CRI ÇÃO OU MA TRÍCULA  DE  ALUNO  
 

 
 
 

(a preencher pelos serviços) 

 
Data da Pré-Inscrição:  ...............................    Data de Admissão:  ....................................    Ano Letivo:  ........................  

Valência:  .................................  Bibe:  ..............................   Ano:  ...........  Turma:  .............  N.º de Aluno(a)  ..........  

Data da Saída:  ........................  Nível de Escolaridade:  ............................   N.º de Apólice de Seguro:  ..................  
 

 
 

 
Identificação do(a) Aluno(a) 

 
  
Nome (completo):  ....................................................................................................................................................................  

Registo de Nascimento na Conservatória:  .......................................................  Assento N.º:  ...........  Sexo: F .........  M  ........  

Data de Nascimento:  ..........  / ........  / ...........   Idade:  ............................  N.º ID Civil:  .............................................................  

Data de Validade:  ..............................................  N.º de Identif. Segurança Social (NISS):  ....................................................  

N.º de Utente (Min. Saúde):  ................................  Contribuinte N.º:  ...............................  Bairro Fiscal:  .................................  

Residência:  ..............................................................................................................................................................................  

Código Postal:  ..................   –   ............    .................................................................................................................................  

Localidade:  ...................................  Freguesia:  ................................  Concelho:  ..........................  Distrito:  ...........................  

Naturalidade:  ................................  Freguesia:  ................................  Concelho:  ..........................  Distrito:  ...........................  

Nacionalidade do Pai:  ..................................................  Nacionalidade da Mãe:  .....................................................................  

Encarregado de Educação:  Pai:  ...........  Mãe:  ............  Outro (quem?)  .................................................................................  
 

 
Informação Familiar Complementar 

 
  
N.º de irmãos:  ...........  mais velhos:  ..............  mais novos:  ...............  com a mesma idade: ................  Algum frequenta 

um Jardim-Escola desta Instituição?  ............  Em caso afirmativo qual?  ................................................................................  

 

 
Identificação do Pai 

 
  
Nome (completo):  ....................................................................................................................................................................  

Estado Civil: ........................  N.º ID Civil:  .................................................  Data de Validade:  ................................................  

Contribuinte N.º:  ..................................................  N.º de Identif. da Segurança Social:  ........................................................  

Residência:  ..............................................................................................................................................................................  

Código Postal:  ..................   –   ............    .................................................................................................................................  

Localidade:  ...................................  Freguesia:  ................................  Concelho:  ..........................  Distrito:  ...........................  

Naturalidade: .................................  Freguesia:  ................................  Concelho:  ..........................  Distrito:  ...........................  

Telemóvel:  ..................................  Telef. da Residência:  .......................................  Telef. do Serviço:  ..................................  

Telefone de Recurso:  ............................................  E-mail:  ....................................................................................................  

Profissão: ............................................................................................  Categoria Profissional:  ..............................................  

Nome da Instituição:  ..............................................................................  Local do Serviço:  ...................................................  
 
  

 
 
 

Fotografia 



 
Identificação da Mãe 

 
  
Nome (completo):  ....................................................................................................................................................................  

Estado Civil: .....................  N.º ID Civil:  .......................................................  Data de Validade:  .............................................  

Contribuinte N.º:  ..................................................  N.º de Identif. da Segurança Social:  ........................................................  

Residência:  ..............................................................................................................................................................................  

Código Postal:  ..................   –   ............    .................................................................................................................................  

Localidade:  ...................................  Freguesia:  ................................  Concelho:  ..........................  Distrito:  ...........................  

Naturalidade: .................................  Freguesia:  ................................  Concelho:  ..........................  Distrito:  ...........................  

Telemóvel:  ..................................  Telef. da Residência:  .......................................  Telef. do Serviço:  ..................................  

Telefone de Recurso:  ............................................  E-mail:  ....................................................................................................  

Profissão: ............................................................................................  Categoria Profissional:   .............................................  

Nome da Instituição:  ..............................................................................  Local do Serviço:  ...................................................  

 

 
Encarregado de Educação (Quando diferente do Pai ou Mãe) 

 
  
Nome (completo):  ....................................................................................................................................................................  

Estado Civil: ...................................................  Grau de Parentesco com o aluno:  ..................................................................  

N.º ID Civil:  ......................................................................  Data de Validade:  .........................................................................  

Contribuinte N.º:  ..................................................  N.º de Identif. da Segurança Social:  ........................................................  

Residência:  ..............................................................................................................................................................................  

Código Postal:  ..................   –   ............    .................................................................................................................................  

Localidade: ....................................  Freguesia:  ................................  Concelho:  ..........................  Distrito:  ...........................  

Naturalidade: .................................  Freguesia:  ................................  Concelho:  ..........................  Distrito:  ...........................  

Telemóvel:  ..................................  Telef. da Residência:  .......................................  Telef. do Serviço:  ..................................  

Telefone de Recurso:  ............................................  E-mail:  ....................................................................................................  

Profissão: ............................................................................................  Categoria Profissional:  ..............................................  

Nome da Instituição:  ..............................................................................  Local do Serviço:  ...................................................  

 

 
Elementos necessários para o cálculo da comparticipação familiar 

 

  

 N.º de pessoas do agregado familiar:  .......................................................  

 Declaração de Rendimento para efeitos fiscais do agregado familiar (Modelo 3). 

 Nota de Liquidação dos Modelos 3 (entregues). 

 Acordo de poder parental (se aplicável). 

 Recibo da renda de casa (contendo o n.º de contribuinte do senhorio, sem o qual não pode ser considerado). 

 Rendimentos anuais auferidos: 

- Pelo Pai:  ...................................................................   - Pela Mãe:  ....................................................................  

- Por outros membros do agregado familiar (que vivam em comunhão de mesa e habitação):  ............................  

 .............................................................................................................................................................................  

 Percentagem de responsabilidade atribuída no acordo de poder parental (se aplicável):  

- Pai:  ................... %   - Mãe:  ................ %  - Outro (qual?):  ..............................................................    ................. % 

 Outros rendimentos do agregado familiar, não obrigatórios de inclusão na declaração de rendimentos, tais como: 

- Subsídios da Segurança Social:  ....................................................  

- Pensões:  ........................................................................................  

- Subsídio de desemprego:  ..............................................................  

- Outro (qual?):  ................................................................................  
 

Declaro que me foi entregue o Regulamento Interno e concordo com o mesmo. 

Data:  ............ /  ........... /  ....................  Assinatura do Encarregado de Educação:  ........................................................................................................... 

   
Data:  ............ /  ........... /  ....................  Assinatura do(a) Diretor(a):  ........................................................................................................... 
   

 

 
Data:  ............ /  ........... /  ....................  Assinatura do Encarregado de Educação:  ........................................................................................................... 
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