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INSTITUIÇÃO, SERVIÇOS PRETENDIDOS E GRAU DE ENSINO

Serviços Pretendidos
Grau de EnsinoAlmoço
Pré-Escolar

1º CicloProlongamento de Horário

 
Sim Não

DADOS DO ALUNO

Nome:

Estabelecimento:

Se sim, identifique o establecimento de ensino que frequenta:

Tem irmãos(a) inscritos na AAAF/CAF?

Filiação:

N.º Cartão de Cidadão: N.º Utente de Saúde:

Morada:

N.º de Contribuinte: M FSexo:

Data de Nascimento: Idade:

N.º BI / CC:

E-mail:

Contacto:

Nome:

Morada:

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Localidade:

Código-Postal:

N.º Contribuinte:

ANO LETIVO 2019/2020      

RENOVAÇÃO

Caso pretenda receber mensagem de alerta em situação de esquecimento de agendamento de refeição:

Telemóvel: E-mail:

(O funcionário)
Nome

(Assinatura)

Pai:

Mãe:
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Medicação a tomar diariamente
e respetivos horários

Indicação de alergias, 
intolerâncias alimentares, ou 
outras indicações relevantes
As autorizações concedidas são da única e exclusiva responsabilidade do encarregado de educação do aluno, 

 

bem como as relativas à ministração de medicação referida, nos horários assinalados.

 

Declaro que me foram entregues as Normas de Funcionamento da AAAF/CAF, sendo que fica sob a minha

 

responsabilidade ter conhecimento do seu conteúdo. 

AUTORIZAÇÕES:
Pessoas autorizadas a levar e/ou ir buscar o aluno à escola:

Nome: Grau de Parentesco:

Nome: Grau de Parentesco:

Nome:

Documentos a anexar à inscrição: - Comprovativo da tutela da criança (quando aplicável);
- Comprovativo de intolerância alimentar ou necessidade de administração 

de medicamentos (quando aplicável). 

 
 

Data:

Grau de Parentesco:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

POLITICA DE PRIVACIDADEÍ

 

Autorizo o tratamento dos dados pessoais, que constam da presente ficha de renovação/inscrição pela Junta de Freguesia de 
Nogueira, Fraião e Lamaçães, nos termos da Lei n.º 67/98 de 12 de Outubro (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e do 
Regulamento (EU) 2016/679 de 27 de Abril, no âmbito das suas atividades de AAAF/CAF, designadamente no cumprimento 
das responsabilidades assumidas ao nível da gestão escolar com o Município de Braga e os Agrupamentos de Escolas que 
abrangem a Freguesia, bem como para a divulgação de informações relacionadas com a atividade escolar do meu educando.

Assinatura:

Deverá comprovar, através da apresentação dos respetivos cartões de cidadão, os dados declarados. 

ServiçoNível de ensino Horário

Manhã
Tarde

Prolongamento de Horário

Pré - Escolar Almoço

Interrupções Letivas

08:00h - 09:00h
15:00h - 18:30h

12:00h - 14:00h

08:00h - 18:30h

1.º CEB

Prolongamento de Horário

Almoço

Interrupções Letivas

Manhã
Tarde

08:00h - 09:00h
17:15h - 18:30h

12:00h - 14:00h

:00h - 18:30h08
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