
Eu   venho por este meio solicitar

a autorização para matricular o meu Educando:

Ano de escolaridade pretendido :

Nome completo:

Data de nascimento:  ____/____/____

Nacionalidade de ____/____/____

Morada

Localidade: Caixa postal: Telefone:

Encarregado de Educação: Pai Mãe Outro

Pai - Nome:

Nacionalidade : Data de nascimento:  ____/____/____

Profissão : Data de emissão:  ___/___/___

Morada:

Localidade: Caixa postal: Telefone:

E-mail : Telemóvel:

Mãe - Nome:

Nacionalidade : Data de nascimento:  ____/____/____

Profissão : Data de emissão:  ___/___/___

Morada:

Localidade: Caixa postal: Telefone:

E-mail : Telemóvel:

Tem irmãos na EMP-CELP  : Não

do Ano Processo nº

do Ano Processo nº

do Ano Processo nº

do Ano Processo nº

C.C./B.I nº

Sim

C.C./B.I nº

Identificação dos progenitores

Identificação do Aluno(a)

Sexo:

C.C./B.I nº

No 1º ano (1º ciclo) é idade de admissão, crianças que completem os seis anos de idade até 15 de setembro.

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

CENTRO DE ESTUDOS E LINGUA PORTUGUESA

Boletim de Inscrição de Novos Alunos - Ano Letivo de 2021/2022 

Exmo.(a.) Senhor(a) Director(a)



Nome completo :

Grau de parentesco :

Nacionalidade : Data de nascimento:  ____/____/____

Profissão : Data de emissão:  ___/___/___

Morada:

Localidade: Caixa postal: Telefone:

E-mail : Telemóvel:

Necessidades Educativas Especiais : Não

Quais :

Observações :

Eu

Encarregado(a) de Educação do(a) candidato(a) a aluno(a):

Maputo, _____ de ___________ de 202__

Maputo, ____ de ___________ de 20 ___

O(A) Encarregado(a) de Educação

(Assinatura conforme documento de identificação)

Despacho

Os(As) Alunos(as) estão sujeitos(as) ao pagamento de propinas de frequência e demais taxas.

Os(As) Alunos(as) do Pré-escolar e do 1º Ciclo, para além do preenchimento deste Requerimento, carecem de 

uma entrevista.

tomo conhecimento que deverei consultar as listas de vagas no dia 8 de junho e comprometo-me a proceder à

formalização da matrícula nos dias estipulados pela EPM-CELP nessa data, ciente que, se não o fizer, sujeitar-me-

ei a perder a vaga.

Sim

A autorização deste pedido está sujeita a existência de vaga

Declaração

C.C./B.I nº

A preencher apenas se o encarregado de educação não é progenitor

Encarregado de Educação
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