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Escola Portuguesa de Luanda - Centro de Ensino e Língua Portuguesa 

Ficha de pré-inscrição – Ano letivo 2020/2021    

Educação Pré-escolar 

Pré-Escolar 1 (4 anos)          Pré-Escolar 2 (5 anos)  

Ensino Básico 

1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo

Ano de escolaridade em que pretende inscrever o candidato: 

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano 5.º ano 6.º ano 7.º ano 8.º ano 9.º ano

Ensino Secundário (indicar o ano de escolaridade em que pretende inscrever o candidato) 

10.º ano 11.º ano 12.º ano

Indicar por ordem de preferência os cursos pretendidos. 

Ciências e Tecnologias (indicar a disciplina pretendida – 10.º /11.º)

Biologia e Geologia            Geometria Descritiva A 

Ciências Socioeconómicas Línguas e Humanidades

Dados Pessoais 

Nome do candidato: 

Sexo:       Data de Nascimento:    Idade em 15 de setembro de 2020: 

Nacionalidade:   Ced. /BI / CC n.º:            Válido até:  

Morada (em Angola): 

Nome do Pai:              Nacionalidade:  

Profissão:            Telemóvel:        E-mail:

Nome da Mãe:             Nacionalidade:  

Profissão:            Telemóvel:      E-mail:

Outras informações relevantes 

1. O candidato tem necessidades educativas especiais?  (Campo de preenchimento obrigatório)

    Sim         Não 

Se respondeu Sim, anexe documentação comprovativa. 
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2. Tem irmãos a frequentar a EPL?

    Sim           Não  

3. Tem irmãos que já frequentaram a EPL?

     Sim      Não 

Se respondeu Sim, indique: 

Nome:        Ano:         Turma:      Ano Letivo: 

Nome:               Ano:         Turma:            Ano Letivo: 

Nome:               Ano:         Turma:            Ano Letivo: 

4. O(a) candidato(a) é filho(a) de antigo(a) aluno(a) da EPL?

         Sim           Não 

Se respondeu Sim, indique o grau de parentesco: 

      Pai              Mãe 

5. No ano letivo anterior, o candidato frequentou outro estabelecimento de ensino?

      Não              Sim  

Qual?       Ano de escolaridade:  

Sistema de ensino (Português, Angolano, Brasileiro, Inglês…):           

Observações:  

Nome do Encarregado de Educação:  

Data de envio da ficha de pré-inscrição: 

Procedimentos: 

1. Após o preenchimento da ficha de pré-inscrição em formato digital, deve guardar a mesma com a designação “Ficha de
pré-inscrição de - colocar nome e apelido do(a) aluno(a) candidato(a)”  Ex.: Ficha de pré-inscrição de Ana Lopes; 

2. Posteriormente, deve enviar por email, para pre-inscricoes@epluanda.pt, a ficha de pré-inscrição e todos os documentos
a seguir indicados:

a. cédula pessoal/ BI/CC do(a) candidato(a);
b. última avaliação do aluno (para pré-inscrição a partir do 2.º ano);
c. BI/CC/CER do pai ou mãe do candidato.

3. Se respondeu sim à questão 1 (candidato com NEE), deve, também, anexar a documentação comprovativa.
4. Finalizado o processo, receberá um email de confirmação.

Importante: A não entrega dos documentos solicitados, a omissão de informação ou a prestação de falsas declarações 
invalidam a pré-inscrição ou eventual matrícula. 

• As idades consideradas para efeitos de matrícula obedecem à legislação em vigor.

mailto:pre-inscricoes@epluanda.pt
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