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Ensino Português na Alemanha 

Renovação da inscrição para o Ano letivo 2016/17 
 

_________________________________ (nome do encarregado de educação) solicita a renovação da inscrição do 

seu educando ____________________________________(nome do aluno), com o código EPE _ _ _ _ _ _ _ _, no 

curso de língua e cultura portuguesas promovido pelo Camões, IP. O seu educando encontra-se atualmente a 

frequentar o curso que se realiza na Escola _________________________________ (nome da escola), no nível de 

língua __________ (A1/A2/B1/B2/C1) e no _____ (1º ao 12º/13º) ano de escolaridade. 

Eventuais alterações de dados pessoais (como morada ou dados de contacto) deverão ser indicadas aqui: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Tomou conhecimento das condições de inscrição (http://instituto-camoes.pt/epe-inscricoes/processo-de-inscricao) e autoriza a 
recolha e tratamento de dados para os fins especificados nos termos da política de privacidade (http://www.instituto-
camoes.pt/epe-inscricoes/politica-de-privacidade). 

Data: ______ / ______ / 2016                                                                Assinatura: ________________________________ 

INFORMAÇÕES - PAGAMENTO 

Propina (renovação da inscrição: até 10 de abril de 2016) 100,00 €/aluno 

Reduções previstas  

Dois encarregados de educação desempregados 20,00 €/aluno 

Um encarregado de educação desempregado 60,00 €/aluno 

Encarregado de educação com 2 educandos inscritos 80,00 €/aluno 

Encarregado de educação com 3 ou mais educandos inscritos 75,00 €/aluno 

Encarregado de educação de família monoparental 80,00 €/aluno 

 
A transferência bancária deverá ser feita, com indicação no Verwendungszweck do nome e código EPE do aluno, 
para a conta bancária com as seguintes coordenadas: 
 
Nome do Banco: Commerzbank 

Titular da Conta: Embaixada de Portugal / Coordenação de Ensino 
IBAN: DE16 5004 0000 0778 0000 01 
BIC: COBADEFFXXX 

 
Anexar o comprovativo do pagamento a este formulário e indicar abaixo os dados da transferência: 

 
Titular da conta: ______________________________________________ 
IBAN: ______________________________________________________ 
O pagamento referente a esta renovação de matrícula foi realizado no dia ____ / ____ /2016. 
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