
Av. Dr. Salgado Zenha – 4460-105 Guifões MTS     Tel:229520565             Fax: 229558023 
E-mail (Serviços Administração Escolar): sec1@eb23passosjose.com.pt 

 

 

     MATRÍCULA:                                    1º CICLO                     EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR    
Indique, por ordem de preferência (1ª;2ª;3ª;4ª,5ª e 6ª),  os estabelecimentos de ensino que pretende que o(a) aluno(a) frequente. 

 

Escola Básica Irmãos Passos    Escola Básica da Lomba     Escola Básica Profª Elvira Valente  

    Escola Básica Quinta do Vieira     Escola Básica Santiago     Escola Básica Sendim   
 

DADOS DO(A) ALUNO(A) 

DADOS PESSOAIS 

NOME  Data de nascimento:  / /  

B.I./ Cartão de Cidadão         Cédula              Passaporte         Outro  
Nº  Entidade Emissora  Emissão  / /  Validade  / /  

NATURALIDADE 

Freguesia:  Concelho:  País    

MORADA DE RESIDÊNCIA 

Distrito:   Freguesia:    

Concelho:  Código Postal  -   

Morada:         

OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nº de Utente Serviço Nacional de Saúde ________________ outro subsistema de saúde:_________________ Qual?_______  

 Nº de Identificação da Segurança Social: _______________________Nº de Identificação Fiscal:   _____________ 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Estabelecimento de Ensino:     

Localidade:  Nº de Anos Frequentados:     

INFORMAÇÃO MÉDICA 

Tem as vacinas em dia? Sim       Não         Contacto em caso de emergência:      

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

Problemas específicos de saúde    

Alergias conhecidas    

OUTROS 

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

Nº de elementos do Agregado Familiar:     

 PRÉ- Pretende que o seu educando(a) frequente a AAAF (A.A. Apoio à Família) das 15:30 às 17:30? Sim        Não  

 1º Ciclo- Pretende que o seu educando frequente Atividades de Enriquecimento Curricular?   Sim         Não  

 1º Ciclo- Pretende que o seu educando(a) frequente a disciplina de EMRC? Sim      Não    

 1º Ciclo- Pretende que o seu educando(a) frequente a disciplina de outra religião? Sim      Não   Qual?   

 

DADOS DO PAI 

 
DADOS PESSOAIS 

Nome :     

Bilhete de Identidade              Cartão de Cidadão                             Passaporte:             Nº    

Data de Nascimento:  /  /                                 NIF: ______________________ 
 

Naturalidade:                                                             Nacionalidade:                                                                 
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MORADA DE RESIDÊNCIA 

(No caso de ser a mesma do(a) aluno(a), assinale com um X no quadrado seguinte e avance para "Situação Profissional"        

Distrito:  Freguesia:    

Concelho:  Código Postal:  -    

Morada:       

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
Profissão:        
Situação no Emprego:   Formação Académica:                                           
Local de Emprego:                                                                                                                                                                     
Distrito:    Freguesia:     
Concelho:  Código Postal:   ____ -  ___     

Morada:   _______________________________________________ 

CONTACTOS 

Número de Telefone:   Número de Telemóvel:    

Número de Telefone do Emprego:  Correio Eletrónico:     
 

DADOS DA MÃE 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome:     

B.I./ Cartão de Cidadão:            Passaporte:                           Outro:               Nº    

Data de Nascimento:  /  /                                             NIF __________________________ 

Naturalidade:  Nacionalidade:    

 

MORADA DE RESIDÊNCIA 

(No caso de ser a mesma do(a) aluno(a), assinale com um X no quadrado seguinte e avance para "Situação Profissional"      

Distrito:  Freguesia:    
Concelho:  Código Postal:  -    

Morada:       

 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
Profissão:        

Situação no Emprego:   Formação Académica:                                           

Local de Emprego:                                                                                                                                                                     

Distrito:    Freguesia:     

Concelho:     Código Postal:                   -               

Morada:    

CONTACTOS 

Número de Telefone:   Número de Telemóvel:    

Número de Telefone do Emprego:  Correio Eletrónico:     

DADOS DO (A) ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO 

Se o Encarregado de Educação for o Pai ou a Mãe assinale com 

X e avance para “AÇÃO SOCIAL ESCOLAR” Pai     Mãe   Outro   Qual?   
 

DADOS PESSOAIS 

Nome :     

B.I./ Cartão de Cidadão              Passaporte                             Outro               Nº    

NIF _________________________________ Data de Nascimento:  /  /   

Naturalidade:  Nacionalidade:      

 

 



Página 3 de 4 

  
 
 

Av. Dr. Salgado Zenha – 4460-105 Guifões MTS     Tel:229520565             Fax: 229558023 
E-mail (Serviços Administração Escolar): sec1@eb23passosjose.com.pt  

 

MORADA DE RESIDÊNCIA 

(No caso de ser a mesma do(a) aluno(a), assinale com um X no quadrado seguinte e avance para "Situação Profissional" 

 

Distrito:   Freguesia:    
Concelho:  Código Postal:  -     
Morada:         

 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
Profissão:        
Situação no Emprego:   Formação Académica:                                           
Local de Emprego:                                                                                                                                                                     
Distrito:    Freguesia:     

Concelho:  Código Postal:  ____________-      
Morada:           

CONTACTOS 
Número de Telefone:  Número de Telemóvel:    
Número de Telefone do Emprego:     
Correio Eletrónico:    

 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Recebe Abono de Família?              Não       Sim              Escalão de Abono de Família:________________________ 

Está interessado em beneficiar de auxílios económicos (ASE)?     Não    Sim   

IMPORTANTE: CASO PRETENDA BENEFICIAR DO ASE, DEVE PREENCHER O IMPRESSO DE  Candidatura ao Subsídio Escolar (2019/2020) 
 

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

Tem algum irmão a frequentar o estabelecimento? Sim                  Não       Quantos?_____________ 

Nome: _________________________________________ Ano ________ Idade ________ 

 

Nome: _________________________________________ Ano ________ Idade ________ 
 

Nome: _________________________________________ Ano ________ Idade ________  

  

 
Normalmente, quem vem buscar a criança?  ______________________________________________________________                                                                                                                     

Quais as pessoas a quem se pode confiar a criança?  _______________________________________________________   

Em caso de urgência, contactar: _________________________________________________________________________   

Morada: _______________________________________________________________ Telefone:  ___________________  

 

DECLARAÇÃO ANUAL DE ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DO AGRUPAMENTO 
(Declaração obrigatória ) 

 

De acordo com o estipulado na Lei nº 51/2012, de 05 de setembro, artigo 44º, alínea k), é dever dos pais e 

encarregados de educação “Conhecer o estatuto do aluno, bem como o regulamento interno da escola e 

subscrever declaração anual de aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento 

integral”. 

Nestes termos, encarregado de educação e aluno, declaramos que tomámos conhecimento de que é nosso 

dever conhecer, aceitar e dar cumprimento integral ao Estatuto do Aluno e ao Regulamento Interno do 

Agrupamento pelo que, em conjunto, subscrevemos a presente declaração.  

 
 

O(A) Encarregado(a) de Educação: ___________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

(No caso de ser a mesma do(a) aluno(a), assinale com um X no quadrado seguinte e avance para "Situação Profissional")       
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DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES DO SEGURO ESCOLAR 
(Declaração obrigatória ) 

 
 

Declaro que me foi fornecida informação referente ao Seguro Escolar, nomeadamente quanto ao seu 

regulamento (Portaria n.º 413/99, de 08/Junho). Fui informado acerca da sua definição, quanto à sua 

complementaridade em relação aos sistemas de proteção social e ainda dos procedimentos a adotar na 

apresentação de documentos de despesa. 

 

O(A) Encarregado(a) de Educação: __________________________________________________ 

 

  

 
 

 

DECLARAÇÃO SOBRE AUTORIZAÇÃO DE USO RESERVADO DE IMAGEM 
 

 

No âmbito exclusivo do desenvolvimento das atividades escolares declaro que autorizo o registo de imagens do 

meu educando e a sua eventual divulgação em exposições escolares, jornal escolar, sítio da internet e outros 

suportes para uso interno no Agrupamento de Escolas. 

 

O(A) Encarregado(a) de Educação: __________________________________________________  

 

 

 
 
 
 

 
O (A) Encarregado de Educação assume inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas. A 

prestação de falsas informações ou omissões relativamente à residência ou local de trabalho dos pais/ 

encarregados de educação invalida o âmbito do decorrente. 

 

 
 

 
O(A) Encarregado(a) de Educação 

 
Data: _____/ _____/  _____                                ________________________________________________ 

 
Observação: As normas e regulamentos referidos neste documento estão disponíveis para consulta, no horário de expediente, nos 
Serviços de Administração Escola da escola-sede do Agrupamento e na Página Web do Agrupamento http://www.aeirmaospassos.pt/   
 

http://www.aeirmaospassos.pt/


 
 

Todos os encarregados de educação que inscrevem/matriculam o seu educando pela primeira vez nesse 
Agrupamento de Escolas terão, OBRIGATORIAMENTE, que preencher, assinar e entregar este boletim no ato de 

matrícula. 
DEVOLVER ESTE BOLETIM À DIREÇÃO INTERMÉDIA DE GESTÃO DE RECURSOS EDUCATIVOS ATÉ 12/07/2019 
A preencher pelo Agrupamento de Escolas 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS: _____________________________________  Escola:____________________________________ 
Ano de escolaridade em 2019/2020: _____________________     Turma em 2019/2020: _________________ 
Anexar comprovativo de morada do responsável pelo pagamento das refeições escolares. 
Anexar fotocópia do Cartão de Cidadão / BI do aluno e do responsável pelo pagamento das refeições escolares, se autorizado pelo 
Encarregado de Educação. 
A preencher pelo Encarregado de Educação 
Nome do aluno: ___________________________________________________________________________________________ 
NIF do aluno: __________________   NISS do aluno: __________________    Data de nascimento do aluno: ____/____/_______   
Nome do responsável pelo pagamento das refeições escolares (para efeitos de emissão de fatura): ____________________________ 
_______________________________________________________________________    NIF: _____________________________     
Morada completa (n.º de porta, andar): __________________________________________________________________________ 
______________________________ Código Postal: ______________-_________ Localidade: ____________________________ 
E-mail: ________________________________________Telemóvel: ___________________ Telefone: ____________________   

Pretendo receber as faturas das refeições escolares por (escolha apenas uma das opções): correio □    email □    
(o modo de receção das faturas é exclusivo: ou recebe por correio em formato de papel ou recebe por email em formato digital; se não selecionar nenhuma das opções, a fatura será sempre enviada por email.)  

Termo de Responsabilidade 
Declaro que, ao abrigo do disposto nos artigos 6º e 8º do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais dou o meu 
consentimento de forma livre, específica e informada, para o tratamento dos dados pessoais recolhidos para as finalidades 
expressas no presente boletim de inscrição nas refeições escolares. 
Enquanto titular dos dados pessoais, tenho conhecimento de que, a qualquer momento, poderei retirar o consentimento agora 
facultado, bem como poderei exercer os direitos de acesso, apagamento, retificação, oposição e alteração junto da Câmara 
Municipal de Matosinhos como responsável pelo tratamento dos dados recolhidos, podendo fazê-lo através dos emails: 
susana.leocadio@cm-matosinhos.pt e carla.lima@cm-matosinhos.pt. 
Autorizo fotocópias dos Cartões de Cidadão / Bilhetes de Identidade: Sim □ Não □ 
                                                                                                                               O Encarregado de Educação 
Data: _______________                      ____________________________________________________________________________ 

              (assinatura) 
 

      O Responsável pelo pagamento das refeições (se diferente do Enc. de Educação) 
                                                                ____________________________________________________________________________ 

              (assinatura) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comprovativo a entregar ao encarregado de educação 
Recebi o boletim de inscrição referente às refeições escolares do aluno: ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ NIF: _________________________________ 
Data: _________________  Assinatura do Técnico dos Serviços Administrativos: _______________________________________ 
                                                                                                                                                                                (carimbo do Agrupamento de Escolas)                                             

BOLETIM DE INSCRIÇÃO | REFEIÇÕES ESCOLARES 
ANO LETIVO DE 2019/2020 



  
 

 

 
 

 
 

 

Av. Dr. Salgado Zenha–4460-105 Guifões MTS           
Tel:229520565   sec1@eb23passosjose.com.pt www.aeirmaospassos.pt 

 

1 1  

Candidatura ao Subsídio Escolar (2019/2020) 
 

(Obrigatório anexar comprovativo do escalão de abono de família) 
 
 

Nome do(a) aluno(a): ________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                

Data Nasc: ______/______/______ Natural de :___________________________ 

do Concelho/Distrito de: ______________________________________________ 

Filiação: 

Nome do Pai:_____________________________________________________________________ 

Nome da Mãe:____________________________________________________________________ 

Residência (aluno): ________________________________________________________________ 

Localidade: ____________________________ Código Postal: _________-______ ______________ 

Contactos: ____________________________________ Nº de elementos do agregado familiar_____ 

 

Dados referentes ao ano letivo de 2018/2019 

 Escola: _______________________________________________________ Ano:_______ Turma: _____ N.º:_____ 

Beneficiou da Ação Social Escolar? Sim □  Não □                            Se sim, qual o escalão?  A □  B □      
 
 

NOTAS IMPORTANTES:  

1 - Um aluno oriundo de agregado familiar posicionado no escalão 2 do Abono de Família, em que um dos progenitores se 

encontra na situação de desemprego por um período superior a 3 e inferior a 24 meses, terá de apresentar documento 

comprovativo emitido pelo centro de emprego. 

2 - O Encarregado de Educação assume a inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão das declarações 

constantes do processo de subsídio escolar. 

 

Data: _____de ______________de 20 ____  O Encarregado de Educação: ___________________________________ 
 
 

Reservado aos Serviços: (Informações): 
 
 
 
 

 
 
 
Data:___/____/ 20___       A AT:__________________ 

Despacho: 
 Escalão da ASE atribuído: _____ (A / B / C/Sem. Esc) 
                                                                          
Data___/____/ 20___        O Diretor: ___________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  
                                                        (destacar e devolver ao Encarregado de Educação) 
Declaro que recebi a ficha de candidatura ao Subsídio Escolar e _____documentos para integrarem o processo. 

Nome do(a) aluno(a) ______________________________________________________________________________     

 
Data: ____ / _____ / ______          Assinatura legível do AT: _________________________________________ 

Nº Processo 
 
 
 

__________ 

Ano / Turma 
(2019/2020) 

 
 
__________ 

 


