
Instruções para preenchimento do Boletim  

1.ª Fase:

1. Identificação
1.1 Nome Completo 

 Escrever - com letras maiúsculas, sem abreviaturas - o nome completo tal como consta

do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade.

1.2 N.º de C.C. 

 Escrever o número e, nas respetivas quadrículas, o número de controlo; indicar a data de

validade. Quem tem B.I. escreve o número, data e local de emissão.
     N.º Interno – Apenas para quem não possui Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade. O número interno 

é atribuído pela escola no ato da inscrição. 

1.3 Sexo  

 Assinalar a quadrícula correspondente.

1.4 Data de nascimento 

 Seguir a ordem: dia/mês/ano.



1.5 Nacionalidade 

Indicar qual: Portuguesa…

2. Encarregado/a de Educação

2.2 Endereço postal 

 Escrever a morada da residência habitual seguida do código postal (conjunto de sete 

dígitos) e indicação da freguesia.

2.3 Telefone 

 Indicar um contacto de telemóvel ou telefone fixo

Ano escolar de 2017/2018
Número de processo do aluno – [Não escrever nada neste espaço] 

2.1 Nome Completo 

 Escrever - com letras maiúsculas, sem abreviaturas.



3. Escola e curso

Obs. Os alunos de “outros cursos” preenchem este campo no ato da inscrição para evitar enganos. 

4. Exames e provas de equivalência à frequência a realizar
4.1/4.2 Códigos e designação da disciplina: 

Os alunos que realizem provas de equivalência à frequência, exames a nível de escola equivalentes a exames 

nacionais (exames que não são válidos para prosseguimento de estudos nem como provas de ingresso) preenchem o 

código (que é diferente dos acima mencionados) no ato da inscrição.  

4.3 Ano  

 Indicar neste item o ano terminal das disciplinas mencionadas em 4.2.

3.1 Escola de Inscrição – escrever "Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral". 

3.2 Curso de ensino secundário – indicar o código do curso : 

 C60 – Ciências e Tecnologias

 C62 – Línguas e Humanidades

 966 - Cursos EFA

3.3 No presente ano escolar, pretende candidatar-se ao ingresso no ensino superior? 
 Indicar se sim (S) ou não (N).



4.4 Interno [Em caso de dúvida, não preencher] 

 Assinalar a quadrícula S [Sim] se for aluno interno dos cursos científico-humanísticos.

4.5 Para aprovação no secundário [Em caso de dúvida, não preencher] 

 S [Sim] se o exame se destina a concluir uma disciplina.

 N [Não] se se trata de exame exclusivamente para prosseguimento de estudos ou prova de

ingresso ou para melhoria de classificação.

4.6 Para melhoria do secundário (diploma) [Em caso de dúvida, não preencher] 

 S [Sim] apenas no caso de o aluno pretender exame para melhoria de classificação.

4.7 Prosseguimento de estudos [Em caso de dúvida, não preencher] 

 Apenas preenchem este campo os alunos dos cursos do ensino recorrente, profissional,

artístico especializado, vocacional e científico-tecnológico (planos próprios).

4.8 Provas de ingresso [Em caso de dúvida, não preencher] 

 S [Sim] caso o aluno pretenda realizar o exame como prova de ingresso para efeitos de

acesso ao ensino superior

 N [Não] caso seja para aprovação na disciplina ou prosseguimento de estudos.

5. Não realiza exames/provas, apenas requer ficha ENES [Em caso de dúvida, não preencher]

 Apenas assinalam esta quadrícula, os alunos que pretendam candidatar-se ao ensino

superior com exames realizados em anos anteriores.

6. Beneficia de Ação Social Escolar

 Indicar ‘Sim’ ou ‘Não’. Caso beneficie, indique o escalão A [1.º]; B [2.º].

7. Situação escolar

 Referir a situação no presente ano letivo: ano, turma, n.º

 Matrícula na escola [nome da escola]

8. Declaração

É preciso apresentar o Cartão de Cidadão ou B.I. 

 Local e data.

 Assinatura
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