
Ex. mo Sr.(a) Encarregado(a) de Educação

Na sequência da Matrícula/Renovação efetuada por V.ª Ex.ª e a fim de preparar o próximo ano letivo, solicitamos o
preenchimento da seguinte ficha:

Eu, _____________________________________________________ Encarregado de Educação

do(a) aluno(a) ____________________________________________ , que irá frequentar o ___

ano de escolaridade da Escola do 1º Ciclo de _________________________________, declaro:
(colocar uma cruz (x) num dos        consoante as situações).

Ficha de Inscrição 1. Educação Moral e Religiosa (EMR)

Pretendo que o meu Educando frequente Aulas de Educação Moral e Religiosa: ……………..

Não pretendo que o meu Educando frequente Aulas de Educação Moral e Religiosa: ……..

Se respondeu afirmativamente indique a respetiva confissão: __________________________

(NOTA: Consultar Informação “Frequência e Funcionamento das Aulas de Educação Moral e Religiosa”)

2. Atividades de Enriquecimento Curricular

Pretendo que o meu educando frequente as Atividades de Enriquecimento
Curricular ………………………………………………………………………………………………………………………….
Não pretendo que o meu educando frequente as Atividades de Enriquecimento
Curricular ………………………………………………………………………………………………………………………….

Caso pretenda a frequência das Atividades de Enriquecimento Curricular, deverá ter em atenção o disposto no nº2 do Artigo 8º da

Portaria nº 644-A/2015 de 24 de agosto, que refere: “ Uma vez realizada a inscrição dos alunos nas Atividades de

Enriquecimento Curricular, os encarregados de educação comprometem -se a que os seus educandos as frequentem até ao final

do ano letivo, no respeito pelo dever de assiduidade consagrado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º

51/2012, de 5 de setembro, em termos a definir no respetivo Regulamento Interno. Artigo 9.º“

3. Componente de Apoio à Família CAF)

Pretendo que o meu educando Frequente a CAF (Não vinculativo) ………………………………….

Não pretendo que o meu educando Frequente a CAF (Não vinculativo)…………………………..

4. Almoço

Pretendo que o meu educando almoce na escola …………………………………………………………….

Não pretendo que o meu educando almoce na escola …………………………………………………….

O(A) Encarregado(a) de Educação

Data:   ____  / ____ / ____ _______________________________


