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PEDIDO DE ADMISSÃO DE ALUNOS 
 

 
(PREENCHER EM MAIUSCULAS)                                ANO LETIVO  20_____ / 20_____ 
 
Data do Pedido  ____ / ____ / ______     Ano de escolaridade a frequentar: ______ 
 
Nome do Aluno: _________________________________________________________  
 
Data de Nascimento: __ / __ / ______   NIF: ________________ 
 
Nome da Mãe: ___________________________________________________________ 
 
Profissão :__________________    Telf: ___________ e-mail: ___________________ 
 
Nome do Pai: ___________________________________________________________ 
 
Profissão :__________________    Telf: ___________ e-mail: ___________________ 
 
Morada: _______________________________________________________________ 
 
Código Postal: ______________ Localidade: ________________ 
 
Optou por uma Escola Católica, o que supõe a aceitação de um Projeto Educativo bem 
definido. O que o(a) levou a esta opção? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
O Colégio corresponde à opção do(a) Aluno(a), ou constitui uma imposição dos Pais?  
 
________________________________________________________________________ 
 
No caso de se tratar de uma opção do(a) Aluno(a), o que o(a) levou a decidir pelo 
Colégio? ________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Escolas Frequentadas                                                     Anos Letivos 
 

___________________________________                                  _______________ 
 
___________________________________                                  _______________ 
 
___________________________________                                  _______________ 
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No caso de o pedido ser para o 3º Ciclo (7º,8º e 9º ano) que línguas frequentou:  
 
1ª Língua (5º e 6º ano): _______________ 2ª Língua (7º,8º,9º ano): ______________ 
 
No caso de o pedido ser para o Ensino Secundário:  
 
Agrupamento/Curso (10º ano) ?  ____________________________________  
 
Em que disciplinas já obteve aprovação (10º e 11º ano)? _______________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________   
 
Em anos anteriores, frequentou a escolaridade com um Programa Educativo Individual 
(PEI), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54/2018 , sobre Educação Inclusiva? _______ 
 
Tem irmãos a frequentar o Colégio? ___________  
 
Nome: _____________________  N.º Interno: _______ Ano: _______Turma: _____  
 
Nome: _____________________  N.º Interno: _______ Ano: _______Turma: _____  
 
 
Observações: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Aceito fornecer os dados deste documento ao Colégio de Santa Doroteia. Fui informado e compreendo que 
estes dados pessoais se destinam apenas ao processo de inscrição no colégio e apenas pelo tempo em que o 
meu educando estiver inscrito. Sei que tenho direito a pedir o apagamento de todos estes dados 
imediatamente, caso a inscrição não se concretize 

 
Assinatura do Encarregado de Educação:  
 
 
________________________________________      ____ / ____ / _______ 
 


