
          FICHA DE INSCRIÇÃO ALMOÇO/ ATL / AAAF  - ANO LETIVO 2019/2020 
          Freguesia de Pombal 

 

1. DADOS DO ALUNO (Preencher em maiúsculas) 

Nome                                                                                                               Data de nascimento                                      NIF                                         

Alergias*: Sim          Não         Quais?                                                        Medicação: Sim          Não         Quais? 

Dieta Normal           Dieta Especifica*            Qual? 

 

2. DADOS ESCOLARES (Preencher em maiúsculas) 

Escola                                               Turma                     JARDIM 

                                                                                           1º CICLO 

Serviços Pretendidos         HORÁRIO DA MANHÃ                (a partir das 08h00 e apenas com apresentação do horário de trabalho) 
 

                                               ALMOÇO 
 

                                               ATL / PROLONGAMENTO 
 
Tem irmãos a frequentar alguma escola da Freguesia de Pombal?  Sim          Não          
 

Se sim, indique o nome e escola 

 
 

3. DADOS ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (Preencher em maiúsculas) 

Pai              Mãe              Outro                                                                                                                                Número do agregado familiar  
 

Nome                                                                                                          Contactos       telefone(s) 
 

                                                                                                                                               email 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                               Outros contactos  

 
 

4. Autorizações (Preencher em maiúsculas) 

           Autorizo a realização de filmagens e fotografias no âmbito das atividades desenvolvidas. 
 

           Autorizo a saída do meu educando, acompanhado pelas Assistentes Operacionais da Freguesia de Pombal durante . 
 

   
   Autorizo a saída do meu educando, acompanhado por: (preencher todos os campos) 
 

                  Nome                                                                          B.I./ C.C./Passaporte                                       Assinatura da pessoa  

 

 

 

Documentos, necessários ao processo, a anexar a esta ficha de inscrição 

 

Nota: A falta de documentos até ao dia 28 de junho inviabiliza o processo. 
 

 

Autorizo o tratamento dos dados desta ficha para as finalidades específicas do serviço da Freguesia de Pombal. 
 

Data: 
 

Assinatura Encarregado de Educação: 

 

- *Declaração médica em caso de doença crónica que necessite de administração de medicação ou de uma dieta específica; 

-   Declaração da entidade patronal com os horários de trabalho dos pais; 
 

-   IBAN para débito bancário caso esteja interessado(a) e ainda não tenha. 
 

Para o Jardim de Infância ainda tem de entregar os seguintes documentos 
 

- Declaração de IRS 2018 (modelo preenchido e validado, ter em atenção à existência ou ausência das despesas com habitação no anexo H 

campo 6 C. Entregar logo que o receba devidamente validado, não esperar pela nota de liquidação para entregar) 
 

- Nota de liquidação do IRS 2018 (entregar quando receber) 
 

 

  

   


