FICHA DE INSCRIÇÃO
PRRENCHER COM LETRAS MAIÚSCULAS
DADOS DA CRIANÇA
NOME
MORADA
COD.POSTAL

LOCALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

IDADE

Nº CARTÃO CIDADÃO

VALIDADE

Tem necessidades especiais de saúde? Sim

Não

Se sim, qual?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Tem alguma alergia ou restrição alimentar? Sim

Não

Se sim, qual?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Tem alguma restrição de mobilidade, condição que devemos ter em conta ou particularidade
sobre a sua participação?
_____________________________________________________________________________

DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO/RESPONSAVEL LEGAL
NOME
GRAU DE PARENTESCO
MORADA
COD.POSTAL

LOCALIDADE

TELEFONE

TELEMOVEL

Nº CARTÃO CIDADÃO

VALIDADE

EMAIL

EM CASO DE URGENCIA CONTATAR
NOME
12-

CONTATO

PESSOAS AUTORIZADAS A VIR BUSCAR A CRIANÇA
NOME

CC

SEMANAS PRETENDIDAS (assinale com um X) :
SEMANA

1ª OPÇÃO

2º OPÇÃO

A – 26 de julho a 30 de julho
B – 2 de agosto a 6 de agosto
C – 9 de agosto a 13 de agosto
D – 16 de agosto a 20 de agosto
E– 23 de agosto a 27 de agosto

Caso seja possível, quero que o meu educando esteja inscrito nas 2 semanas

Sim

Não

A inscrição em mais do que uma semana ficará condicionada à existência de
vagas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(A preencher pelos Serviços da Junta de Freguesia de Algueirão-Mem Martin)

DOCUMENTOS ENTREGUES:
Fotocópia do Documento de Identificação do Participante
Fotocópia do Documento de Identificação do Encarregado de Educação
Fotocopia do Escalão da Segurança Social do Abono
Fotocópia do Comprovativo de Residência em Algueirão-Mem Martins
Termo de Responsabilidade assinado
Avaliação socioeconómica pelo serviço de Ação Social da JFAMM:
Sim

Não

Em caso afirmativo anexar os documentos necessários à avaliação socioeconómica (ver anexo)
O FUNCIONÁRIO : _____________________________________ DATA : ____ /____ /_____

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, __________________________________________________________________
portador Cartão do Cidadão nº. ____________________ válido até ______________,
asseguro que o meu Educando_____________________________________________,
não possui qualquer contra indicação para participar no Programa Diverte-te ComigoVerão’21 e autorizo o meu educando a participar nesta iniciativa, a decorrer no
período de 26 de julho a 27 de agosto de 2021.

Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art. 6º, n.º 1. al. a) do RGPD] para o tratamento
dos meus dados por parte da Junta de Freguesia Algueirão-Mem Martins, no âmbito da
presente inscrição.

Algueirão-Mem Martins, _______ de ___________________ de __________

Assinatura conforme documento de identificação

___________________________________

Autorização de saída sozinho(a) da escola

Eu, ____________________________________________________________________
Encarregado de Educação de _______________________________________________
venho por este meio informar que o meu educando: Está autorizado a sair da Escola
sem acompanhamento no final das atividades.

Algueirão-Mem Martins, _______ de ___________________ de __________

Assinatura conforme documento de identificação

DOCUMENTOS NECESSARIO PARA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA

- Fotocópia do Documento de Identificação do Participante
- Fotocópia do Documento de Identificação do Encarregado de Educação
- Fotocopia do Escalão da Segurança Social do Abono
- Fotocópia do Comprovativo de Residência em Algueirão-Mem Martins

Em caso de mudança de escalão, para avaliação socioeconómica:
- Documento de identificação do agregado familiar (Cartão de cidadão, Aut.
Residência…)
- Comprovativos de rendimentos (vencimento, subsídios, pensões, pensão de
alimentos, abono de família…)
- Caso esteja desempregado – inscrição no Centro de Emprego ou declaração de
incapacidade para o trabalho.
- Caso não tenha rendimentos – declaração da segurança social a indicar que não tem
nenhum apoio financeiro.
- Comprovativos de despesas (renda/hipoteca, contrato de arrendamento, fatura de
água, luz e gás, equipamento de infância, medicamentos).

