
 

 

 

 
Agrupamento de Escolas     ANO LETIVO 2021/22 
                Ruy Belo              

 

Ficha de atualização de dados para as Renovações Automáticas 

(para os alunos que vão frequentar os 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º e 9.º anos em 2021/22) 

 

A ficha de atualização de dados (encontra-se em formato editável no site do Agrupamento) deve ser 

preenchida pelo encarregado de educação e devolvida ao educador, professor titular ou diretor de 

turma até 21 de maio. 

 
 

                                                                    1 - Dados do aluno 

Nome completo: _____________________________________________________________________________ 

Nacionalidade: _________________________      País de nascimento: ________________________ 

Tipo de cartão identificação:    CC □        BI □     Passaporte □    Autorização residência □ 

N.º cartão de identificação (completo): _________________________ Data de nascimento: ____/____/______        

N.º de Identificação fiscal (NIF): _____________________________ 

N.º de identificação da segurança social: _____________________________ 

N.º de utente do serviço nacional de saúde ou de outros sistemas de saúde: __________________________ 

Beneficia de necessidades educativas especiais:     Sim  □  Não  □ 

Morada de residência: ____________________________________________________________________ 

C. Postal: ______ - __________ Telefone fixo: _____________________ Telemóvel: ______________________ 

Email: __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                             2 - Dados do Encarregado de Educação 

Nome completo: _____________________________________________________________________________ 

             Email: _____________________________________________________________________________________  

Nacionalidade: ___________________________ País de nascimento: ___________________________ 

Tipo de cartão identificação:    CC □        BI □     Passaporte □    Autorização residência □ 

N.º cartão de identificação (completo): __________________________ Data de nascimento: ____/_____/______        

N.º de Identificação fiscal (NIF): _____________________________________  

N.º de identificação da segurança social ou da CG de aposentações: _________________________________ 

N.º de utente do serviço nacional de saúde ou de outro sistema de saúde: ____________________________ 

Morada de residência: ______________________________________________________________________ 

C. Postal: ________ - _________ Telefone fixo: ___________________ Telemóvel: _____________________ 

 

 

Data:  ___/05/2021                  Assinatura do Encarregado de Educação: _______________________ 

(para os alunos que vão frequentar o pré-escolar, os 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º e 9.º anos em 2021/22)
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