
P7int-B (0907) 

Declaração do estabelecimento de ensino 
Ano escolar ou académico ........................................ 

 
 Eu abaixo assinado(a)   (apelido e nome próprio) .....................................................................................................

 declaro que  (apelido e nome próprio do jovem) .....................................................................................

........................................................................ nascido(a) em .............................................

 está inscrito(a) no nosso 
estabelecimento 

 (nome e apelido) .................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 para o ano escolar ou 
académico acima indicado 

 que começou a .............................................. e termina a .................................................

e cujos períodos de férias estão fixados como se segue: .................................................

..............................................................................................................................................

 
B1 De que ensino se trata?  B 1.1  ensino superior 

B 1.2  outro 
 

B2 Este ensino é reconhecido pela autoridade do seu país?  sim Passe à pergunta 6 
 não 

 
B3 Este ensino corresponde a um programa reconhecido pela autoridade do seu país?  sim Passe à pergunta 6 

 não 
 

B4 O(A) estudante compôs, com a autorização da autoridade académica ou da autoridade 
da escola, um programa compreendendo pelo menos 13 horas de aulas por semana? 

 sim Passe à pergunta 6 
 não 

 
B5 O jovem frequenta pelo menos 17 horas de aulas por semana? 

 
 sim 
 não 

 São equiparadas a horas de aulas:  
 1. as horas de estágios obrigatórios, se o cumprimento destes for uma condição para a 

obtenção de um diploma, certificado ou carta legalmente regulamentado 
 

 2. as horas de exercícios práticos obrigatórios, sob a vigilância dos professores, no 
estabelecimento de ensino; 

 

 3. (no máximo) 4 horas de estudo obrigatórias e sob vigilância no estabelecimento de 
ensino. 

 

 

B6 O(A) estudante frequenta as aulas desde o começo do ano escolar ou académico?  sim 
 não, desde ....................  

 
B7 O programa de ensino seguido compreende estágios? 

Estes são obrigatórios para a obtenção de um diploma, certificado ou carta legalmente 
regulamentado? 

 sim  não 

 sim  não 

 Os períodos de estágio são ..........................................................................................................................................................
 
e o salário ou indemnização bruto mensal é de ...........................................................................................................................

 

B8 O(A) estudante prepara uma tese de fin de estudos?  sim, desde ......................................................................................

será entregue em ...........................................................................

 não 

B9 Se o jovem cessou de frequentar as aulas, indique a data do último dia de presença ..........................................  

 
 

Carimbo do estabelecimento 
de ensino 

Data ..........................................................................  
 
Assinatura ................................................................  

 


