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Boletim de Matrícula 
1.º Ciclo do Ensino Básico

Ano Letivo  / 
A preencher pelos serviços 

Data da entrada: 
N.º do Processo:

DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES ‐ DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FIGUEIRA NORTE 

Nome do/a aluno/a: 

Data de Nascimento:    Natural da Freguesia de: Conselho de: 

Tipo de identificação: Nº doc. de identificação:    Validade: 

Nº utente de saúde:  NIF: 

Localidade:

Endereço do Agregado Familiar:  

Código Postal:        - 
Nome do/a Encarregado/a Educação:  Contactos: 

Contactos em caso de acidente: 

Nome Grau de parentesco Contactos 

Pessoas autorizadas a recolher o/a aluno/a: 

Nome Grau de parentesco Contactos: 

Autorização de Administração de Medicamentos: Autorizo Não autorizo 

Administração de medicamento BEN-U-RON ao/à minha meu educando/a, em situações 
agudas que possam ocorrer em contexto escolar. 

Problemas específicos de saúde. 

Vacinas: Sim Não 

Tem as vacinas em dia? 

Irmãos a frequentar o mesmo Agrupamento: Sim Não 

Tem irmãos a frequentar o mesmo Agrupamento? 

Em caso afirmativo: 

Nome Ano Turma 

Educação Moral Religiosa (EMR) Sim Não 

Pretende inscrever-se em Educação Moral Religiosa? 

Se respondeu afirmativamente, indique qual a confissão: 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC): Sim Não 

Está inscrito/a nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)? 

Componente de Apoio à Família (CAF): Sim Não 

Está inscrito/a na Componente de Apoio à Família (CAF)? 

Acolhimento 

Prolongamento 

Interrupções letivas 
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V.S.F.F

Refeições escolares: Sim Não 

Está inscrito/a nos almoços escolares? 

Candidaturas aos auxílios económicos: 

 Sim    Não - Declaro que não pretendo fazer a candidatura à ASE (ação social escolar) 

Transportes escolares: 

 Sim    Não - Declaro que não pretendo fazer a candidatura aos transportes escolares 

Tecnologias de informação e comunicação: Sim Não 

Tem computador em casa? 

Tem acesso à internet? 

Autorização da divulgação de imagens: Autorizo Não autorizo 

Divulgação de imagem do/a aluno/a, em contexto escolar: 

No jornal da escola, na página do Agrupamento, no blogue ou noutro meio de 

divulgação geral, para divulgação de trabalhos e/ou atividades escolares em que o/a 

aluno/a tenha participado ou venha a participar ao longo do ano letivo. 

Poder paternal:  Sim Não 

Regulamentação do Poder Paternal (entregar cópia para o processo do/a aluno/a) 

Informação - Regulamento Geral de Proteção de Dados: 

Os dados vão ser tratados informaticamente pelos organismos da tutela do Ministério da Educação, Município da Figueira 
da Foz e Agrupamento de Escolas Figueira Norte, destinando-se a cumprir obrigações legais em contexto escolar. É 
garantido o direito de acesso e retificação de dados. 

Informação – Seguro Escolar: 

Informa-se o/a encarregado de educação que de acordo com a Portaria 413/99 de 8 de junho o Seguro Escolar apenas 
comparticipa nas despesas em resultado de acidente nas seguintes situações: 
• Recinto Escolar/Visitas de Estudo;
• Percurso habitual entre a residência e o estabelecimento de educação e ensino.

Confirmo as informações/dados: 

Data:  Assinatura do/a encarregado/a de educação  
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Ano Letivo  / 
Boletim de Matrícula 

1.º Ciclo do Ensino Básico

DADOS COMPLEMENTARES 

Dados do/a encarregado/a de educação: 

Parentesco com o/a aluno/a:       pai       mãe        outro:  

Nome: Data de nascimento: 

Endereço:  

Código Postal:  -  Localidade:   Freguesia: 

Concelho Distrito: 

Contacto(s) telefónico(s): (residência)                                          (telemóvel)                   (emprego) 

email                                                     @ 

Tipo de identificação:   Validade: 

NIF:  Naturalidade: 

Formação académica: 

Nº doc. de identificação: 

Nacionalidade: 

Profissão: 

Situação no emprego:     C. Própria         C. de Outra    Desempregado       Outra: 

Desenvolve a sua atividade profissional na área de influência do estabelecimento de ensino?  Sim  Não
Endereço (local de trabalho) 

Dados do pai: 

Nome: Data de nascimento: 

Endereço:  

Código Postal:  -  Localidade:   Freguesia: 

Concelho Distrito: 

Contacto(s) telefónico(s): (residência)                                          (telemóvel)                   (emprego) 

email                                                     @ 

Tipo de identificação:   Validade: 

NIF:  Naturalidade: 

Formação académica: 

Nº doc. de identificação: 

Nacionalidade: 

Profissão: 
Situação no emprego: C. Própria             C. de Outra  Desempregado        Outra: 

Desenvolve a sua atividade profissional na área de influência do estabelecimento de ensino?         Sim        Não
Endereço (local de trabalho) 

Dados da mãe: 

Nome: Data de nascimento: 

Endereço:  

Código Postal:  - Localidade: Freguesia: 

Concelho Distrito: 

Contacto(s) telefónico(s): (residência)   (telemóvel)   (emprego) 

email        @ 

Tipo de identificação:   Validade: 

NIF:  Naturalidade: 

Formação académica: 

Nº doc. de identificação: 

Nacionalidade: 

Profissão:  

Desempregado Outra: Situação no emprego:       C. Própria C. de Outra

Desenvolve a sua atividade profissional na área de influência do do estabelecimento de ensino?        Sim        Não
Endereço (local de trabalho) 

Confirmo as informações/dados: 

Data:  Assinatura do/a encarregado/a de educação
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Ano Letivo  / 
Boletim de Matrícula 

1.º Ciclo do Ensino Básico

Estabelecimentos de Ensino Pretendidos (Deve preencher obrigatoriamente as 5 preferências cuja escolha de frequência 
é a pretendida, de acordo com o Despacho Normativo 5/2020 de 21 de abril). 

Preferências Estabelecimento de ensino 

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

Nome do/a aluno/a: 

Data de Nascimento:    Natural da Freguesia de: Conselho de: 

Tipo de identificação: Nº doc. de identificação:    Validade: 

Nº utente de saúde:  NIF: 

Localidade:

 Contactos: 

 mãe  outro:  

Endereço do Agregado Familiar:  

Código Postal:        - 
Nome do/a encarregado/a educação: 

Parentesco com o/a aluno/a:       pai    

Filho/a de: 

e de:  

Situação anterior à entrada na escola: Sim Não 

Frequência da Educação Pré-Escolar. 

Se respondeu afirmativamente, indique o nome do estabelecimento de ensino frequentado: 

Agrupamento: 
Estabelecimento de ensino: 

N.º de anos de frequência:

O/A encarregado/a de educação declara ter tomado conhecimento da recolha e tratamento de dados constantes nesta 

ficha, para fins de processamento do pedido de matrícula e de consolidação de um registo biográfico do/a aluno/a no 

estabelecimento de educação e ensino em que vier a ser colocado/a. 

O/A encarregado/a de educação assume inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas. A prestação 

de falsas informações relativamente à residência ou local de trabalho dos pais/encarregados/as de educação invalida o 

direito do decorrente. 

Data:  Assinatura do/a encarregado/a de educação
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