Ficha de Matrícula – INFÂNCIA
CRECHE

Ano Letivo: 2019/2020

EEPE

CATL

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA
Nome da Criança: _____________________________________________ Data de nascimento ____/____/______
Cédula/BI/CC/Outro: ____________________________ Data de emissão/validade: ____/____/______
N.º contribuinte: _______________________________ N.º Ident. Seg. Social: _____________________________
Morada: _______________________________________ Código Postal: ______ - _____ ____________________
CONTATOS EM CASO DE URGÊNCIA
NOME

PARENTESCO

TELEFONE 1

TELEFONE 2

ELEMENTOS A QUEM A CRIANÇA PODE SER ENTREGUE
NOME

PARENTESCO

CONTATO

BI/CC

FILIAÇÃO
Nome do Pai:
Grau de escolaridade
Empregado/a
Trabalhador conta própria
Se não for desempregado/a indicar:
Profissão
Telefone trabalho
Situação profissional

Nome da Mãe:
Grau de escolaridade
Situação profissional Empregado/a
Trabalhador conta própria
Se não for desempregado/a indicar:
Profissão
Telefone trabalho

Telemóvel
Email
Desempregado/a

COM subsídio de desemprego
SEM subsídio de desemprego

Entidade empregadora
Horário trabalho das______ às______ e das ______ às _____
Telemóvel
Email
Desempregado/a

COM subsídio de desemprego
SEM subsídio de desemprego

Entidade empregadora
Horário trabalho das______ às______ e das ______ às _____

REGULAMENTAÇÃO DO PODER PATERNAL OU TUTELA
A criança encontra-se sob o poder paternal de um dos pais ou sob tutela de outra
Sim
Não
pessoa
Se sim, indicar quem:
Nome: ________________________________
Pai
Mãe
Outro
Parentesco: ____________________________

Se sim, deverá entregar cópia de certidão de sentença judicial que regule o poder paternal ou
determine a tutela.
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IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Encarregado de educação:
Pai
Mãe
Outro
Nome do Encarregado de educação (quando não o Pai ou a Mãe):
Parentesco
Grau de escolaridade
Telemóvel
Email
Situação profissional Empregado/a
Trabalhador conta própria
Se não for desempregado/a indicar:
Profissão
Telefone trabalho

Desempregado/a

COM subsídio de desemprego
SEM subsídio de desemprego

Entidade empregadora
Horário trabalho das______ às______ e das ______ às _____

AGREGADO FAMILIAR
NOME

PARENTESCO

IDADE

PROFISSÃO

RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO

TIPO DE HABITAÇÃO
Propriedade:

Arrendada

Própria

Concedida

Valor mensal da despesa para habitação (renda ou empréstimo bancário) __________ , _______ €
FREQUÊNCIA DE IRMÃOS NA INSTITUIÇÃO
A criança tem irmãos a frequentar o CSP S. Pedro de Nariz
Sim
Não
Se sim, indicar:

Nome

Resposta Social que frequenta

SERVIÇO DE TRANSPORTE
Pretende usufruir do serviço de transporte da instituição?

Sim

Não

ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES PARA CRECHE E PRÉ-ESCOLAR
Pretende inscrever o seu educando em atividades extra curriculares?
Sim
Não
Se sim, indique qual(ais):
Natação (crianças + de 2 anos)
Educ. Física
Ed. Músical
Dança
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QUADRO A PREENCHER PARA CRIANÇAS QUE SE MATRICULEM EM CATL

Frequência nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)
O seu educando está inscrito nas AEC para o ano letivo 2019/2020?

Sim

Não

Permanência nas instalações da instituição em período letivo
Durante o período de aulas, o meu educando frequentará a instituição nos seguintes períodos:
Manhã (entre as 7h30 e o início de aulas)
Tarde (entre o final das aulas/AEC e as 19h00)

Frequência da instituição em período de interrupções letivas, greves
Durante o período de férias, pretende que o seu educando frequente o CATL?

Sim

Não

Serviço de transporte para/da escola
Pretende usufruir do serviço de transporte para/da escola?
Se sim, indique em que período(s)
Manhã

Sim
Tarde

Não

Pretende inscrever o seu educando na atividade extracurricular Natação?
Sim

Não

DOCUMENTOS A ANEXAR:

DATA ENTREGA*

Relatório médico comprovativo da situação clínica da criança, nomeadamente em como
pode frequentar a resposta social

____/____/___

Cópia do boletim de vacinas atualizado

____/____/___

Cópia da declaração de IRS do ano 2018 e cópia do comprovativo de liquidação

____/____/___

Cópias dos comprovativos de rendimentos dos elementos do agregado familiar:
- Recibos de vencimento e pensões (os últimos 3 meses)

____/____/___

Em situação de desemprego:
- Declaração do Centro de Emprego indicando valor do subsídio de desemprego

____/____/___

(para desempregados a receber subsídio desemprego)
- Extrato de Remunerações da Segurança Social
(para desempregados sem subsídio desemprego).

____/____/___

Comprovativo do Rendimento Social de Inserção (RSI)

____/____/___

Comprovativos das despesas mensais fixas:
- Renda de casa ou de prestação mensal devida pela aquisição de habitação própria

____/____/___

- Encargos mensais dos elementos do agregado familiar com transportes públicos

____/____/___

- Despesas com aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença crónica.
(Neste último caso anexar declaração médica comprovativa da situação de doença crónica)

____/____/___

* A preencher pela Instituição
⃞ Não pretendo declarar os meus rendimentos e não entrego por isso os documentos acima solicitados,
ficando a mensalidade do meu educando pelo valor correspondente ao valor máximo .
Assinatura: _________________________________________________________
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OBSERVAÇÕES

Notas:
1 – A assinatura desta ficha de renovação de inscrição implica o conhecimento e concordância prévia com as
normas e regulamento interno do Centro Social Paroquial de S. Pedro de Nariz.
2 – A assinatura da ficha de inscrição pressupõe a autorização para a informatização dos dados pessoais para
efeitos de elaboração de Processo Individual.
3 – Todas as informações disponibilizadas nesta ficha são confidenciais e não podem ser utilizadas sem autorização
prévia da família.

O processo de Renovação de Matrícula

Matrícula

para a sala de __________________________,

com o número de ordem _____ ficou concluído a _____ / _____ / __________.
Assinatura Encarregado Educação

Assinatura CSP S. Pedro de Nariz

____________________________________

____________________________________
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