Escola de Pedro Nunes
R. Saraiva de Carvalho, 216 - 1º - 1250-245 Lisboa
Telefones: 936 588 758 / 213 961 943
Mail: epn@epn.pt
Site: www.epn.pt

(a preencher pela secretaria)

Nº de Ordem ________________
Data de entrada ______________

FICHA DE INSCRIÇÃO

-

ANO LETIVO 2022 / 2023

Nível e Ano a Frequentar: _______________________
Nome do Aluno
Morada (completa)
Freguesia
E. Mail (do Enc. de Educação):
Data de Nascimento
Concelho

/

/

Freguesia

__________

N.º C.C. / Boletim de Nascimento

Nº de Beneficiário

______

NIF

Estabelecimento donde transita

______

Seg. Social

A.D.S.E.

_____

N.º de utente____________
__________

Filiação: _________
NIF: __

___

____ C.C. nº

________

____ validade

Morada (se diferente do aluno)

/

/

______

Profissão ___

Empresa

Contactos:

_____ __________

Filiação: _________
NIF: __

___

_____ C..C. nº

________

____ validade

/

/

Morada (se diferente do aluno)
Profissão ___

Empresa

Contactos:

_____ __________

Encarregado de Educação:
Morada (se diferente do aluno)

_______

Contactos:

_____ _______________

O aluno está autorizado a sair da Escola com:

_____

_______
Pessoa(s) a contactar em caso de Urgência:

______

Observações que considere importantes para a boa integração e acompanhamento do aluno:

Doenças, alergias e alimentos proibidos:

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

Mensal

A anuidade paga no ato de inscrição beneficia de um desconto de 2,5%

Regimes Opcionais
Sem alimentação

Com alimentação trazida de casa

Com alimentação fornecida pela Escola
Apoio Financeiro
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 em tempo
útil, a documentação exigida por Lei.

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,

2022

N O T A: A aceitação da inscrição de um aluno, está sujeita a prévia entrevista com a
Direção ou com a Direção Pedagógica.
Devem acompanhar esta ficha de inscrição, devidamente preenchida, os seguintes elementos:






Cartão do Cidadão
Boletim Individual de Saúde, atualizado
Fotocópia das avaliações do ano anterior (só para o 2.º, 3.º e 4.º Ano)
2 fotografias tipo passe (podem ser enviadas digitalmente)

