
 

ACADEMIA DE MÚSICA DE SANTA CECÍLIA 
 

Ficha de Candidatura 
 

Nº ________/_______ 
 

 
Ano de escolaridade pretendido  __________________                Ano letivo de ________/________ 
 
Identificação do Aluno 
 
Nome da criança:____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ��-��-����   
 
Residência:________________________________________________________________________ 

Código Postal:  ����  ��� _____________ 

Telefone de contacto: ��������� 

Telemóvel: ��������� 
E-mail : ___________________________________________________________________________ 
 

 
Identificação dos Pais 
 
Nome da Mãe: ____________________________________________________________________ 

Habilitações literárias:                        Básico  �              Médio �            Superior �   
Profissão:_________________________________________________________________________ 
Empresa de Trabalho:_______________________________________________________________   
E-mail :  __________________________________________________________________________ 
  
Nome do Pai: _____________________________________________________________________ 

Habilitações literárias:                        Básico  �              Médio �            Superior �   
Profissão:_________________________________________________________________________ 
Empresa de Trabalho:_______________________________________________________________ 
E-mail :   _________________________________________________________________________ 
 

 
Outros Dados 
 
Tem irmãos? ________  Idades:______________________ 
 
Escola ou Infantário que frequentou no ano anterior:______________________________________ 
 
 

 
Questionário Diagnóstico 

 
Este questionário destina-se a clarificar o motivo das escolhas de Pais e Encarregados de 

Educação relativamente à Escola que irá acolher e educar os seus filhos. 
Agradecemos a sua colaboração no preenchimento sincero do questionário que se segue 

uma vez que o mesmo poderá contribuir, no futuro, para uma desejável relação de bem-estar entre 
a Escola e as Famílias. 
 
1. Como tiveram conhecimento da existência da Academia de Música de Santa Cecília? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 



 
 

2. Ao dispor desse conhecimento procuraram informações suplementares sobre o Colégio? 
Sim   �                        Não    � 
 

Se sim através de que meios? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Este Colégio representa a vossa escolha em exclusividade? 

                 Sim    �                        Não     � 
 
Se sim quais os motivos dessa escolha? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Se não quais os motivos dessa escolha? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 
4. No caso de o vosso filho vir a ser matriculado neste Colégio, quais as expectativas maiores 

que têm sobre a escola? 
Indique-as pela sua ordem de importância (da razão mais forte para a menos forte): 

  
1ª. - ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2ª. - ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3ª. - ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Observações: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 

Lisboa, _____ de _______________de 20____ 

 

O Encarregado de Educação 

_____________________________________ 
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