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Ficha de Renovação 
 Renovação                                     Processo n.º: _________ 

 

Irá frequentar o: 
Pré-escolar  3 anos  4 anos  5 anos  

1.º CEB  1.º ano  2.º ano  3.º ano  4.º ano 
2.º CEB  5.º ano  6.º ano   

3.º CEB  7.º ano  8.º ano  9.º ano  
 
 
Identificação do(a) aluno(a) 

 

Nome completo: ___________________________________________________  M   F 

Morada: __________________________________________________________________  
Naturalidade: _____________________  Nacionalidade: ____________________________  
Data de nascimento: __ /__ /_____ 

 C.C.  B.I.  Cédula   Passaporte N.º: _______________  Validade: __ /__ /_____ 
 

 

Tem irmãos a frequentar a ECCB?    Sim   Não 

Nome da(o) irmã(o): _____________________________________ Ano: ____ Turma: ____ 
Nome da(o) irmã(o): _____________________________________ Ano: ____ Turma: ____ 
Nome da(o) irmã(o): _____________________________________ Ano: ____ Turma: ____ 

 

 

Situação escolar em 2020/2021 
 

Ano: ______  Turma: ______ 
 

Identificação do(a) Encarregado(a) de Educação  
 

Nome: ____________________________________________________________________  

Tem a mesma morada do(a) aluno(a)?  Sim   Não   

Em caso negativo, qual a morada? _____________________________________________  
Naturalidade: __________  Nacionalidade: __________ Data de Nascimento: __ /__ /_____ 
Telefone: ________________________  E-mail: __________________________________  
Habilitações literárias: _______________________  Profissão: _______________________  
Empresa/Instituição: _________________________________________________________  

 
 

 

Verificado por: 

______________________ 
___ /___ /_____ 

A preencher pela Secretaria Pedagógica 
(A não entrega destes documentos pode não viabilizar a renovação do aluno na ECCB.) 

 1 Foto tipo passe atualizada 

 Aluno - Fotocópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade/Cédula Pessoal/Passaporte 

 Encarregado de Educação - Fotocópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade Passaporte 

 Fotocópia do boletim vacinas atualizado 
 

Eu, na qualidade de Encarregado de Educação do(a) aluno(a) acima referido, assumo a inteira 
responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas. 
 

Assinatura: ________________    __ /__ /_____ 
 

 

 Deferido   Indeferido        A Direção Pedagógica: ________________    __ /__ /_____ 
Motivo: ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______ 

Foto  
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