
módulOs em atraSO ano retivo t

1. ld entificação
1 1 Aluno(a) inome compteto)

1.2. n.o CC _

Pede deferimento,
Ponta Delgada, _ de _ de 20_

O(A) Encanegado de Educação
(assinatuna legivel)

Serviços AdministÍativos
Doc. N."

,-t -,-i20- _
014) Funcionário(a) do SA

3. Exames/módulos a realizar
Designação da(s) DISCIPLINA(s) POCA/FASE de realização

época única /fase --
época única /fase _
época única /fase _
época única /Íase _
epoca unrca / Íase _
época única /fase _
época única /íase 

-

acordo com as alteraçôes aprovadas em Assembleia de Escola, realizada a 14 de dezembro de 2016, o ponto '10, do Art.o 33.o,do Anexo 2. do

Regulamento lnterno da Escola - Áyaliação Modular - passa a ter a seguinte redação:
"'1 0. Após a realização dos momentos de recuperação mencionados nos pontos anteriores e não tendo obtido a classiÍicaçao minima de 10

valores, o aluno pode inscrever-se em 5 (cinco) exames de recuperação, por época, a realizar no 2.0 período e no mês de julho."

lnforma-se, ainda, que a parlir do ano 2017, passa a ser cobrada uma caução de 5 euros por inscriçâo em cada um dos módulos a recuperar.

Essa caução será devolvida ao aluno. caso o mesmo

- Obtenha classificação igual ou superior a dez valores: - Justiíique uma eventual falta com comprovalivo rnedico

0 pagamento desta caução será apenas exigido aos alunos fora da escolaridade obrigatória.

Êscolã secundáriã
lçi!:r:,t:ìL: i,:t rjf . j r /:ti; :l\ì:l

de quental
ii.jilr,ìlì c.s. aìÌì f .rr

I anleÍo
'lii!: tì iÌi:ìl

1.3. Sexo M F 1,4. Data de nascimento

DESPACHO
deferido SIM NÃ0

_i _ 20-
O(A) Presiciente clo CE



instruções no preenchimento do boletim de inscrição

nos EXAMES DE RECUPERAçÃO módulos em atraso

Antes de começar a preencher o seu boletim de inscrição leia atentamente as

seguintes instruções:

1. O Ooletim de inscrição deve ser preenchido com esferográfica, azul ou preta, e não

pode conter quaisquer rasura.

Lembre-se que qualquer erro cometido no preenchimento do boletim

de inscricão é da sua inteira responsabilidade

2. Campos a preencher no boletim de inscrição:

1.1. Aluno(a) (nomecompreto)l esCreva O nOme COmpletO tal COmO COnSta dO CC/Bl, COm letra

maiúscula e sem abreviaturas'

j.2. n.o cc ou do Bn transcreva o número do Cartão de cidadão (Cc) ou do Bilhete de

ldentidade (Bl), cuidadosamente. Indique a data e o local de emissão do Bl'

1.5. EncanegadodeEducaçãolnomecompreto): escreva o nome completo com letra maiúscula e sem

a breviatu ras.

2.1. Matriculado no curso profissional del indique o curso profissional em que se encontra

matriculado no presente ano letivo.

2.2. n.oi indique o número de processo.

2.3. ano de escolarid ade e 2.4, turma: indique o ano de esColaridade e a turma que se

encontra a frequentar no presente ano letivo'

3. Exames/módutos a reatizari indique a designação exata das disciplinas cujos exames

pretende realizar. É obriqatório identificar as disciplinas e referir com exatidão o(s)

respetivo(s) módulo(s) em que vai prestar provas'

Se o estudante cometer um erro de identificação da disciplina ou

do módulo pode comprometer a validade dos seus exames'


