MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
FICHA DE INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Ano letivo 2019/2020

Agrupamento de Escolas _____________________________________________________________
Jardim de Infância de _________________________________________________________________

I. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO (Preenchimento obrigatório para todo o Grupo I)
Nome Completo: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
N.º de Identificação Fiscal: _______________________________________________________
Nome do Encarregado de Educação: ____________________________________________________________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Código Postal: ________ - ________ ____________________________________________________________________________________________________________________________
Tel: ________________________________________ Tlm.: _____________________________ Email: ______________________________________________________________________
Em caso de acidente contactar:
Nome

Telefone / telemóvel

Pessoas autorizadas a recolherem a criança:
Nome

Parentesco

II. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO AGREGADO FAMILIAR (Preenchimento obrigatório do Grupo II para quem entregue
comprovativos das receitas e despesas do agregado familiar)
Parentesco com o aluno

Nome

1
2
3
4
5
6

III - DECLARO OPTAR POR UMA DAS SEGUINTES SITUAÇÕES: (Preenchimento obrigatório)



Apresento documentos comprovativos do abono de família ou dos rendimentos e das despesas do agregado familiar (ver verso

da folha)

Prescindo da apresentação dos referidos documentos, pelo que o aluno ficará colocado no escalão máximo (16€ mensais)
Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre,
específica e informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais acima recolhidos por parte do Município de
Vila Franca de Xira, sendo os mesmos partilhados com os Agrupamentos de Escolas do Concelho, onde o aluno se
encontra matriculado, abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade de usufruir das
atividades de animação e apoio à família na educação pré-escolar, e que enquanto titular dos dados pessoais, tenho
conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a
licitude do tratamento efetuado com base no mesmo e sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem
arquivados, sempre que se justifique, pelo período de 5 anos. Mediante solicitação poderão ser retificados a
qualquer momento os dados pessoais agora recolhidos. Ficará responsável pelos dados recolhidos o Chefe de
Divisão de Educação. 
Tomei conhecimento das Normas das Atividades de Animação e Apoio à Família.
Data: _______ / ___________________________________ / ________________________

O encarregado de educação ______________________________________________________________________________________________________________

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
FICHA DE INSCRIÇÃO NAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

IV. DOCUMENTOS A APRESENTAR (de acordo com o Despacho Conjunto nº 300/97 de 7 de agosto)

1. Caso o aluno esteja colocado no escalão 1 ou 2 do abono de família.


Comprovativo do escalão do abono de família

2. Se não estiver posicionado no escalão 1 ou 2 do abono de família:
2.1. Como comprovativo dos rendimentos são aceites:


Cópia completa da declaração de IRS de todos os elementos do agregado familiar que
contribuam economicamente para o mesmo, referentes ao ano civil anterior, ou documento
da Repartição de Finanças atestando a não entrega da referida declaração;



Cópia das despesas para dedução à coleta de todos os elementos do agregado familiar,
referentes ao ano civil anterior.

2.2. No caso de não possuir a declaração de IRS, deverá entregar o(s) seguinte(s) documento(s):
a) Comprovativo dos rendimentos:


Documento da pensão auferida no ano anterior;



Declaração atualizada do Centro de Emprego ou da Segurança Social, em caso de situação de
desemprego. Na declaração deve estar expresso o valor do subsídio de desemprego;



Declaração do Rendimento Social de Inserção;



Declaração emitida pela entidade patronal dos rendimentos auferidos no ano civil anterior.

b) Comprovativos dos encargos com a habitação:


Recibo de renda devidamente autenticado; ou



Declaração da entidade financiadora do empréstimo para habitação própria permanente.

3. Declaração da Entidade Patronal confirmando o local e horário de trabalho dos Pais e/ ou
Encarregados de Educação


Declaração da entidade patronal da mãe / encarregada de educação; e



Declaração da entidade patronal do pai / encarregado de educação.

