ficha de inscrição | ano letivo 2018/19
componente de apoio à família – 1º ciclo ensino básico
*Agrupamento de escola ………………………………………………………………………………………………………….
*Estabelecimento de ensino básico do 1º ciclo ………………………………………………………………………………
*Freguesia …………………………………………………………… *Ano de escolaridade ……………………….……….
*Inscrito para:  Acolhimento (7h30 às 8h45) Prolongamento (17h30 às 19h00)

*dados do aluno
nome do aluno: ………………………………………………….……………………..
morada: ………………………………………………..
nº contribuinte: …………………………………..

ano de escolaridade: ……...……

cód. postal: …………-…….

localidade ……..………..

data nascimento: ………-……….-……….

* dados do encarregado de educação
nome do encarregado de educação: ………………………………………………………………………………………………
grau de parentesco:  mãe

 pai

outro ………………

contactos: telemóvel: ………………… / ………………… email: ……………………….………………………………………


Fotocópia do comprovativo de escalão atribuído

*anexar à ficha de inscrição (obrigatório)

Acolhimento (7h30 às 8h45) - €20.00
Prolongamento (17h30 às 19h00) - €25.00
Nota: O pagamento das mensalidades deverá ser efetuado até ao dia 8 do respetivo mês.

*mensalidade

*observações
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
*autorização saída de escola

Autorizo o meu educando a sair da escola acompanhado pelas seguintes pessoas:
 Grau parentesco: ……………………. Nome: ……………………………………………………………
 Grau parentesco: ……………………. Nome: ……………………………………………………………
 Grau parentesco: ……………………. Nome: ……………………………………………………………

GARANTIA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Os dados pessoais constantes nesta Ficha de Inscrição destinam-se exclusivamente para a realização de todos os procedimentos necessários de
gestão e organização da Componente de Apoio à Família ao longo do ano letivo 2018-2019. Os dados são confidenciais e utilizados apenas
para os fins a que se destinam, podendo ser apenas facultados ao Município de St Maria da Feira que é a entidade promotora do projeto e aos
respetivos Agrupamentos de Escola parceiros do mesmo.
Ao tratamento dos dados pessoais constantes desta Ficha de Inscrição são aplicáveis as novas disposições previstas em sede de legislação do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).
Após término do ano letivo, os dados pessoais serão eliminados, exceto quando exista uma obrigação legal de conservação dos mesmos, nos
termos do art.17.º do RGPD. Como titular dos dados, tem o direito à retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito (art.16.º
RGPD). Caso, posteriormente, se oponha ao tratamento dos dados, estes deixarão de ser tratados, a não ser que o responsável pelo tratamento
apresente razões imperiosas e legítimas para prosseguir com o tratamento, que prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades.
Os dados a recolher: ALUNO- nome/ data de nascimento/ morada/ ano de escolaridade/ número de identificação fiscal/ escalão da
segurança social/ nome e parentesco dos elementos que podem ir buscar o aluno à escola). ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO- nome/ grau de
parentesco em relação ao aluno/ contactos telefónicos/ email).

Eu, na responsabilidade de encarregado de educação,
declaro que pretendo inscrever o meu educando no CAF,
bem como autorizo a utilização destes dados conforme o
acima explicitado.

O Encarregado de Educação,
………………………………………………………..

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira – Pelouro da Educação: Tlf. 256 370 888
O Grande Sábio, Lda.: Tlf. 256 081 380

