
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE – VALONGO 

 
Cursos Profissionais (Nível Secundário) 

 
Informação de Vaga 

 
 

 
Data _____/____/_________ 

 

 
Ficha de Pré-Inscrição 

 
Ano Letivo 2015/2016 

Despacho 
 
 

 
Data _____/____/_______ 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO: 
Nome: _________________________________________________________ 
Idade: ______ (em 15/09/2015)     Data de Nascimento: __________________ 
Nº do B.I./C.C. ______________, de _____/_____/_____ Arquivo: __________ 
Morada: ________________________________________________________ 
Localidade: ________________ Cod. Postal _____-____ Telef. ____________ 
NIF ____________________ E-mail  _________________________________ 
 
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: 
Nome: _________________________________________________________ 
Morada: ________________________________________________________ 
Localidade: ________________ Cod. Postal _____-____ Telef. ____________ 
 
 
SITUAÇÃO ESCOLAR: 
 
• Se concluiu o 9º ano do ensino regular indique: 
   - Escola frequentada ________________________________________________  
     Turma: ___________                             Ano de conclusão: ____________ 
   - Língua Estrangeira (iniciada no 5º ano) _________________________________ 
   - Língua Estrangeira (iniciada no 7º ano) _________________________________ 
 
• Se concluiu um curso de educação e formação Tipo 3 indique: 
   - Nome do curso ____________________________________________________ 
   - Escola frequentada ___________________________ Ano de conclusão: ______ 
   - Língua Estrangeira (iniciada no 5º ano) _________________________________ 
   - Língua(s) Estrangeira(s) do curso _____________________________________ 
 
• Se concluiu um curso de educação e formação Tipo 2 indique: 
   - Nome do curso ____________________________________________________ 
   - Escola frequentada ___________________________ Ano de conclusão: ______ 
   - Língua Estrangeira (iniciada no 5º ano) _________________________________ 
   - Língua(s) Estrangeira(s) do curso _____________________________________ 
 
Observações:________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 



 
A abertura de um curso pressupõe a existência de um numero mínimo de alunos 
para que seja constituida uma turma. 
 
 
 ASSINALE O(S) CURSO(S) QUE PRETENDE. 
 
SE  SINALIZAR  MAIS  DO  QUE  UM  CURSO  ORDENE  POR  ORDEM  DE  
PREFERÊNCIA (1º, 2º, 3º…)  
     

□  TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

□ TÉCNICO DE ELETRÓNICA, AUTOMAÇÃO E COMANDO 

□ TÉCNICO DE COMÉRCIO  

□ TÉCNICO DE DESIGN GRÁFICO 
 
 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
• Se concluiu o 9º ano do ensino regular, assinale por ordem de preferência as  
línguas estrangeiras que pretende frequentar 
INGLÊS (continuação)  __________           FRANCÊS(iniciação)    _________                               
FRANCÊS (continuação)   ________          ALEMÃO (iniciação)     __________ 

 
Nota: A constituição de uma turma depende do número de inscrições; O aluno que já iniciou uma 
língua não pode tornar a frequentar o nível de iniciação nessa língua. Pode escolher o nível de 
continuação de uma língua já iniciada ou iniciar uma nova língua. 
 
• Se concluiu um Curso de Educação e Formação com a disciplina de Inglês,  
Indique, por ordem de preferência a língua que pretende iniciar 
FRANCÊS (iniciação)  __________ 
ALEMÃO (iniciação)    __________ 
 
Notas: A constituição de uma turma depende do número de inscrições; O aluno que concluiu o 
ensino básico com uma língua estrangeira apenas, é obrigado a iniciar uma outra língua.  

 
O Encarregado de Educação declara, sob compromisso de honra, serem 
verdadeiras as afirmações constantes deste boletim. 
 
Ermesinde, ____ de _________ de 2015 
 
 
 

____________________________________ 
                                                        (Assinatura do Encarregado de Educação) 
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