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  A preencher pelos Serviços da Secretaria 

FOTOGRAFIA 

  Critérios de Prioridade: 

  frequência de irmão(s)/irmã(s) 
  ordem de inscrição  

 Valência da/do: Creche  Pré-escolar  

 N.º de Inscrição/Processo: 

 

Seguro de  
Acidentes Escolares 

 
Apólice n.º 100252 

  IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA  

Nome completo _________________________________________________________________________________, portador do 

Cartão de Cidadão n.º _________________ e Identificação Fiscal n.º _________________,  nascido(a) em ____/____/_________, 

natural d__ __________________________________________, concelho  d__ _________________________________________, 

filho/a  de  ______________________________________________ e de  _____________________________________________, 

residente n__ ___________________________________________________________________, número ou lote ____________, 

andar ______, localidade _______________________________, código postal - _________________. 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO           

Nome completo _________________________________________________________________________________, portador do 

Cartão de Cidadão n.º _________________ e Identificação Fiscal n.º _________________, residente n__ ____________________ 

__________________________________________________________________, número ou lote ____________, andar ______, 

localidade ___________________________________________, código postal - _________________. 

Número de telefone   ___________________ (residência); ___________________ (telemóvel); ___________________ (emprego). 

E-mail ____________________@__________._____ Profissão ___________________, Local de Trabalho ___________________. 

Desenvolve a sua atividade profissional na área circundante ao colégio?    SIM    NÃO  Grau de Parentesco ___________.  

IDENTIFICAÇÃO DO PAI    

Nome completo _________________________________________________________________________________,  nascido em 
____/____/_________, residente n__ _______________________________________________, número ou lote ____________, 

andar ______, localidade  _______________________________, código postal - _________________. 

Número de telefone   ___________________ (residência); ___________________ (telemóvel); ___________________ (emprego). 

E-mail ____________________@__________._____ Habilitações Literárias _________________. Profissão _________________. 

IDENTIFICAÇÃO DA MÃE   

Nome completo _________________________________________________________________________________,  nascida em 
____/____/_________, residente n__ _______________________________________________, número ou lote ____________, 

andar ______, localidade  _______________________________, código postal - _________________. 

Número de telefone   ___________________ (residência); ___________________ (telemóvel); ___________________ (emprego). 

E-mail ____________________@__________._____ Habilitações Literárias _________________. Profissão _________________. 
SITUAÇÃO ANTERIOR À ENTRADA NO COLÉGIO 

Frequentou Ama?    SIM    NÃO      Frequentou Creche?    SIM    NÃO       
Frequentou o Ensino Pré-escolar?    SIM    NÃO     Se respondeu afirmativamente, indique o nome do estabelecimento: 

_______________________________________________________________ e o número de anos de frequência: ____________. 
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SITUAÇÕES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

1. A criança tem necessidades educativas especiais?    SIM    NÃO     
Se respondeu afirmativamente, indique quais: ___________________________________________________________________. 

1.1 Entregou os documentos comprovativos desta situação?    SIM    NÃO     
Se sim, indique o serviço que os elaborou: _______________________________________________________________________.  

MÉDICO(A) ASSISTENTE 

Nome ___________________________________________________________________________ Local de Consulta: __________ 

_________________________. Número de telefone   ___________________ E-mail ____________________@__________._____ 

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA 

Eu, ______________________________________________________________________________, encarregado(a) de educação 

de _________________________________________________________________________________, autorizo a saída do(a) 
meu/minha educando(a) das instalações do colégio a: 

a) Nome: ______________________________________________________________  Grau de parentesco: __________________ 

b) Nome: ______________________________________________________________  Grau de parentesco: __________________ 

c) Nome: ______________________________________________________________  Grau de parentesco: __________________ 

d) Nome: ______________________________________________________________  Grau de parentesco: __________________ 

e) Nome: ______________________________________________________________  Grau de parentesco: __________________ 
 

Nota: O preenchimento deste quadro não invalida a necessidade de contactar o colégio a indicar qual o adulto responsável pela 
recolha da criança em determinado dia. 

PROLONGAMENTO 

1.ª Hora (17h30-18h30)  2.ª Hora (18h30-19h30)  
INTENCIONALIDADE 

É minha intenção, no ato da matrícula, ainda que sem compromisso, prosseguir com os estudos do meu/minha educando(a) no 

CER: até ao fim da valência da Creche ; até ao fim do Pré-escolar ; até ao fim do 1.º CEB ; outra _________________ 

; não sabe/não responde . 

DECLARAÇÃO 
1. Comprometo-me a cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do colégio (disponível na área reservada do site e nos serviços da secretaria), do qual tomei, 
oportunamente, conhecimento; 
2. Comprometo-me a liquidar, nos prazos definidos para o efeito, todos os serviços obrigatórios e facultativos subscritos relativos ao/à meu/minha educando(a); 
3. Assumo a responsabilidade por tudo o que diga respeito ao/à meu/minha educando(a) e comprometo-me a estar nas reuniões de encarregados de educação, 
bem como a deslocar-me ao colégio sempre que me seja solicitado. 
 

Data de Matrícula ____/____/_________ 

Data Prevista de Admissão ____/____/_________ 

 

_______________________________________ 
(assinatura do(a) encarregado de educação) 

 
VERIFICAÇÕES  (a preencher pelos Serviços da Secretaria)                                                                                    

Cartão do Cidadão           Certidão de Nascimento           2 Fotografias Tipo Passe           Boletim Individual de Saúde: Atualizado?   SIM    NÃO     

Declaração de Robustez Física:          Outros documentos apresentados: _______________________________________________________________________     

Data Efetiva de Admissão ____/____/_________ 

Data de Desistência ou Saída ____/____/_________ 

Motivo: _____________________________________________ 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
(assinatura do/a responsável pelos serviços administrativos e carimbo) 

  O CER processa e armazena informaticamente ou em papel dados pessoais, de acordo com o Guia de Boas Práticas da Política de Privacidade e Proteção de Dados, pelo período de vigência da prestação de serviços. 
 

 

VERSO 


