Escola de Pedro Nunes
R. Saraiva de Carvalho, 216 - 1º - 1250-245 Lisboa
Telef: 213 961 943 e 213 902 049
Fax: 213 961 943

E. Mail:

escola.pedro.nunes@mail.telepac.pt

Nº de Ordem
Data de entrada

http://escolapedronunes.cidadevirtual.pt/

(a preencher pela secretaria)

FICHA DE INSCRIÇÃO

-

ANO LETIVO 2012 / 2013
Ano a frequentar

Nome do Aluno
Morada (completa)
Freguesia
E. Mail (do Enc. de Educação):
Data de Nascimento
Concelho

/

/

Freguesia
Nº Boletim de Nascimento / BI / CC

__________

Nº de Beneficiário

Seg. Social

A.D.S.E.

______

Outro

NIF

______

de

Estabelecimento donde transita
Nome do Pai
Nº de Contribuinte

BI/CC nº

Morada (completa)

/

______
Empresa

Profissão do Pai
Telefones: Casa

/

Emprego

Telemóvel

Nome da Mãe
Nº de Contribuinte

BI/CC nº

de

/

Morada (completa)
Profissão da Mãe

Empresa

Telefones: Casa
Emprego
Telemóvel
Nome do E.Educação
Morada (completa)
Pessoa(s) a contactar em caso de Urgência:
Telef. ou Telemóvel
Observações que considere importantes para boa integração e acompanhamento do aluno

O aluno está autorizado a sair da Escola com:
Doenças, alergias e alimentos proibidos:

/

Modalidade de Pagamento (os descontos aplicam-se sobre o valor da mensalidade curricular)

Mensal

Trimestral c/ 4% de desconto

Anual c/ 6% de desconto

A anuidade paga no ato de inscrição/matrícula beneficia de um desconto de 10%
Regimes Opcionais
Sem alimentação

Com alimentação trazida de casa

Com alimentação fornecida pela Escola*

Prolongamento (Pré-Escolar)

* Pré-Escolar - Almoço e lanche
* 1º e 2º Ciclos - Almoço

Estudo (1º e 2º Ciclos)

Aulas Extracurriculares

Diversos (facultativos)
Pretendo adquirir na Escola, pelo valor de capa, os livros escolares aprovados.
Caso o Estado não retire o Apoio às famílias com mais baixo rendimentos, pretendo candidatar-me
ao apoio financeiro do Ministério da Educação comprometendo-me, desde já, a apresentar a
documentação por Lei exigida.

A inscrição na Escola confirma a aceitação e o total respeito, por parte dos Encarregados
de Educação e dos alunos, das condições estabelecidas pelo Regulamento Interno da
Escola.
Assinatura do Encarregado de Educação
__________________________________________
Data,

2012

N O T A: A aceitação da inscrição de um aluno, está sujeita a prévia entrevista com a
Directora Pedagógica.
Devem ser entregues na secretaria, juntamente com esta ficha devidamente preenchida, os seguintes elementos:
P ré e s c o l a r e 1 º Ci c l o

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Fotocópia do B.I / Nº de Contribuinte / Boletim de Nascimento / Cartão do Cidadão
Fotocópia do Boletim Individual de Saúde, atualizado
Fotocópia do Cartão da Segurança Social do aluno, ou na falta deste, do E. de Educação
2 fotografias actualizadas do(a) candidato(a)
Fotocópia das avaliações do ano anterior

2 º Ci c l o ( 5 º e 6 º a n o s )

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Fotocópia do Cartão do Cidadão / Bilhete de Identidade e Nº de Contribuinte
Fotocópia do Boletim Individual de Saúde, atualizado
Fotocópia do Cartão da Segurança Social do aluno, ou na falta deste, do E. de Educação
Fotocópia das avaliações finais do ano anterior
6 fotografias actualizadas do(a) candidato(a)

⇒ SÓ PARA OS NOVOS ALUNOS - é ainda necessário a apresentação do Boletim de
Transferência e o Registo Biográfico, documentos a pedir nas Escolas de onde
transitam, após o final do ano lectivo.
Para todos os alunos – Fotocópia do B.I. , do Nº de Contribuinte ou / Cartão do Cidadão
Contribuinte do(s) Encarregado(s) de Educação.

