
 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE – COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA – 1º Ciclo ANO ____/____ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
 

Nome Completo  CC  

      

Data de Nascimento  NIF  NISS  

    

Morada  C. Postal  

      

Professor titular  Ano  Turma  

2. FUNCIONAMENTO: (Assinale com um X os serviços pretendidos; Valores mensais) 

 
7:30- 9:00 (9€)      17:30-19:30 (13€)                                                              Lanche Saudável                    Manhã (8€)           Tarde (8€) 
 
Ténis (8€)                      Yoga (8€)              
 
Lanche- Em caso de desistência, o encarregado de educação compromete-se a cumprir com os pagamentos até ao final do período; 
Atividades- O encarregado de educação terá de cumprir com os pagamentos até ao final do ano letivo, a não ser que consiga assegurar a 
substituição da vaga; a iniciar em Outubro; vagas limitadas. 
 
Quais as pessoas a quem os monitores podem confiar a criança? 
Nome:   Parentesco:  BI/CC:  Tlf:  

        

Nome:   Parentesco:  BI/CC:  Tlf:  

        

Em caso de acidente ou doença súbita, a quem contactar?_________________________________ 

 

A criança tem algum comportamento ou problema de saúde digno de registo?  Sim  Não   

Se sim, qual__________________________________________________ 

 
Aceita os termos do regulamento da componente de apoio à família?  

Sim  Não   

 
A aceitação dos termos do regulamento da componente de apoio à família implica o pagamento de uma quota anual de 15€ a ser paga no 
início do ano letivo. 
3. FAMILIA 

 

Pai  E-mail  

  

Profissão  BI/CC  TLF  

  

Mãe  E-mail  

  

Profissão  BI/CC  TLF  

  

4. ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

Nome:  Email:  

 

Profissão  BI/CC  TLF  

 

Irmãos a frequentar este estabelecimento Sim  Não  Nome: ________________________ 

5. PROTEÇÃO DE DADOS 
 

Autorizo que os dados pessoais do meu educando, acima referidos, sejam armazenados e tratados, durante e após vigência do período escolar 
na Escola António Fogaça. A informação destina-se a emissão de fatura/recibo, contato telefónico, envio de SMS, carta ou e-mail, relacionado 
com os serviços prestados pela APAF.  
Autorizo a recolha e tratamento dos dados pessoais do meu educando, acima referidos, para receber informações sobre eventos, serviços 
ou produtos oferecidos pela APAF  

 
Assinatura: ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


