
Aluno

Código Postal Data de Nascimento

Telemóvel Sexo Feminino Masculino

No ano anterior esteve matriculado neste estabelecimento de ensino? Sim, na turma

Caso seja a primeira matrícula, pretendo que a Língua Estrangeira seja? Inglês Francês

Situação Profissional do Aluno

Empregado, atrabalhar por conta própria Desempregado de Longa Duração, há mais de 12 meses

Empregado, a trabalhar por conta de outrem Desempregado há menos de 12 meses

Se assinalou a opção anterior, indique a dimensão Inativo ou à procura de 1.º emprego

da empresa em n.º de trabalhadores Reformado

Outros 

 Educação e Formação de Adultos (EFA) Período      Diurno        Noturno

B2, Certificado Escolar

B3, Certificado Escolar

NS, Certificado Escolar

Decreto-lei n.º 357/2007 de 29 de outubro Técnico/a  de Apoio Familiar e de Apoio à Comunidade

Português para falantes de outras línguas - Níveis -   A1 A2 B1 B2

  Inglês       Francês Tecnologias de Informação e Comunicação

O Aluno, quando maior de 18 anos, ou o encarregado de educação, declara, sob compromisso de honra serem verdadeiras as declarações constantes neste boletim.   

Funchal, Encarregado de Educação/Aluno: 

Funchal,_____de_______________de 20___

O  Aluno / Encarregado de Educação
(maior de 18 anos)  /  (do aluno menor de 18 anos)

(assinatura  legível)

Expressão Plástica

       DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Declaro para os efeitos previstos no disposto no art.º 13.º do Regulamento Geral de Proteção de

Dados (EU) 2016/679 do P. E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD) prestar, por este meio, o meu

consentimento para o tratamento dos dados pessoais (nome) ____________________________

______________________________________________________ para: efeitos de matrícula, abono

escolar, ação social escolar, inquéritos de índole pedagógica, emissão de certificados e diplomas,

análises estatísticas do foro interno e externo, recolha de dados sobre abandono escolar e de

empregabilidade e de inserção na vida ativa, e mais declaro autorizar a publicação de fotos, vídeos e/ou

trabalhos, como formando(a) do meu educando(a), nas páginas e/ou documentos oficiais da escola e/ou

quando solicitados pelos meios de comunicação social.

               Cursos 

Técnico/a Administrativo/a

Técnico/a de Informática - Sistemas

Técnico/a de Ação Educativa

Técnico/a de Multimédia

               Formação Modular

NISS

Naturalidade Nacionalidade

Telefone Fixo

Correio Eletrónico

Habilitações Escolares                  

Não 

Nome

Morada

Localidade

CC/BI Contribuinte

A preencher pelos Serviços

N.º de Processo

Turma

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro

Matrícula      / Renovação

Ano Letivo 2020/2021

Educação e Formação de Adultos (EFA) 

4.º ano 6.º ano 9.º ano 10.º ano 11.º ano 12.º ano


