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CURSOS PROFISSIONAIS 2021/2024 
BOLETIM DE PRÉ-INSCRIÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome:  ___________________________________________________________  Data de Nascimento:  ___________ / ____ / ______  

C.C./B.I.:  ______________________  emitido em  ________ / ____ / ______  arquivo de  __________________________________  

Morada: _____________________________________________________________________________________________________  

Localidade:  ____________________________ Código postal:  ____________  -  __________   _______________________________  

Telefone:  _____________________ Telemóvel:  ___________________ e-mail  ___________________________________________  

 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Nome:  ___________________________________________________________  Grau de parentesco:  _________________________  

Profissão:  _____________________________________  Local de trabalho  ______________________________________________  

Morada: _____________________________________________________________________________________________________  

Localidade:  ____________________________ Código postal:  ____________  -  __________   _______________________________  

Telefone:  _____________________ Telemóvel:  ___________________ e-mail  ___________________________________________  

 

PERCURSO ESCOLAR 

O aluno frequentou o ____.º ano de escolaridade na Escola  ___________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  no ano letivo de ________/_________ 

Língua estrangeira no 5.º ano:  __________________________  Língua estrangeira no 7.º ano:  _______________________________  

 

CURSO PRETENDIDO 

Assinalar, por ordem de preferência, o curso que pretende frequentar: 

Técnico(a) de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade _____            Técnico(a) de Eletrónica Médica ______ 

 

Data: ____/____/______ O Aluno/Encarregado de educação:  __________________________________________________________  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

402874 – ESCOLA SECUNDÁRIA  SÃO PEDRO, 

                                                                    VILA REAL 

 

CURSOS PROFISSIONAIS 
BOLETIM DE PRÉ-INSCRIÇÃO 

RECIBO 

Recebi o Boletim de pré-inscrição em Cursos Profissionais, para o triénio 2021/2024, do aluno/encarregado de educação 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

Vila Real, ____/____/______ Assinatura:  _________________________________________________________________________  

 



 

 

No caso de haver lugar a seriação dos candidatos, esta será realizada, dando cumprimento ao estipulado no artigo n.º 12 do Despacho 

Normativo n.º 10-B/2021, de 12 de abril.  

Para o efeito, assinale a situação em que se encontra o(a) seu(sua) educando(a), no quadro abaixo. 

 

 
1.ª Com necessidades educativas específicas de acordo com o previsto nos artigos 27.º e 36.º do Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, na redação conferida pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro 

 
2.ª Com irmãos ou outras crianças e jovens, que comprovadamente pertençam ao mesmo agregado familiar, nos termos previstos 

no n.º 4 do artigo 2.º, já matriculados no estabelecimento de educação e de ensino pretendido 

 
3.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação residam, comprovadamente, na área de influência do estabelecimento de 

educação e de ensino pretendido 

 
4.ª Beneficiários de ASE, cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional, comprovadamente, na área de 

influência do estabelecimento de educação e de ensino pretendido 

 
5.ª Que frequentaram o mesmo estabelecimento de educação e de ensino no ano letivo anterior 

 
6.ª Que comprovadamente residam ou cujos encarregados de educação comprovadamente residam na área de influência do 

estabelecimento de educação e de ensino 

 
7.ª Que frequentaram um estabelecimento de educação e de ensino do mesmo agrupamento de escolas, no ano letivo anterior (Não 

se aplica, por se tratar de uma Escola não agrupada) 

 
8.ª Que desenvolvam ou cujos encarregados de educação desenvolvam a sua atividade profissional na área de influência do 

estabelecimento de educação e de ensino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


