
 

 

COLÉGIO DE DOM DIOGO DE SOUSA 
 

Ensino Pré-Escolar  
                Código:________ 
 
1-ALUNO (Nome):_________________________________________________________________ 

Data de Nascimento _____ / ____________ / ____. Natural da freguesia de _________________ 

__________________ Concelho de _____________________ Distrito ______________________ 

 
2 - PAI (Nome) ___________________________________________________________________ 

Profissão ____________________ Local de Trabalho __________________ Telef. ________________ 

Habilitações Literárias_________________________________________ 

Contactos: telem: ______________________ e-mail _____________________________________ 

 
MÃE (Nome) _____________________________________________________________________ 

Profissão ____________________ Local de Trabalho __________________ Telef. ________________ 

Habilitações Literárias_________________________________________ 

Contactos: telem: ______________________ e-mail _____________________________________ 

 

Residência dos Pais _______________________________________________________________ 

_______________________________________________ Telefone _____________________ 

 

Em caso de urgência contactar (Nome)_______________________________________________ 

Telefone/ telem  ______________________ 

 
3 – Porque razão/razões pretende que a criança frequente a Educação Pré-Escolar?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
4 - Nome como é tratado em família __________________________________________________ 

  Sim |__| 

Tem irmãos?   Nº de irmãos ____  Idade ___; ___; ___; ___; ___; 

  Não |__| 

Tem algum irmão a frequentar o Colégio? Sim |__|  Não |__| 

_____________________________________________________________ Ano _____   Idade ___ 

_____________________________________________________________ Ano _____   Idade ___ 

A criança frequentou Creche / Ama Sim |__|  Não |__| 

Em que estabelecimento de ensino? __________________________________________________ 

Quanto tempo? __________________________________ 

 
 



 
 
5 – Problemas específicos de saúde: Não |__|  Sim |__|        

Quais?_________________________________________________________________________ 

Grupo sanguíneo |__|__|__|__|RH 

Alergias (alimentares ou outras)________________________________________________________ 

Toma algum medicamento permanentemente? Não |__|  Sim |__|     

Qual? _________________________________________________________________________ 

Problemas de visão: Não |__| Sim |__|        

Quais? ________________________________________________________________________ 

Problemas de audição: Não |__|  Sim |__|        

Quais? ________________________________________________________________________ 

Problemas da fala: Não |__|  Sim |__|         

Quais? ________________________________________________________________________ 

 

  6 – Além dos pais, quais as outras pessoas a quem o colégio pode confiar a criança? 
  ______________________________________________________ telem: ___________________ 

  ______________________________________________________ telem: ___________________ 

  
  7 - Observações: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Braga, _______ / ___________________ / _______. 
 
 
 

O(A) Encarregado(a) de Educação, 
 
 

____________________________________ 
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