
 
 
 

 

 

Nível de Ensino: Creche   Ed. Pré-Escolar    1º C.E.B.     2º C.E.B.   

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 
 

 

 

 

 

Data: _____/_____/_________      O/A Encarregado(a) de Educação  

    
__________________________________

                                                                                        

Dados dos Pais 

Nome da MÃE __________________________________________________________________________________________________ 

Profissão da Mãe  _____________________________Local de Trabalho________________________ Telemóvel  __________________   

Telefone Fixo __________________________  E-mail __________________________________________________________________ 

Nome do PAI ___________________________________________________________________________________________________ 

Profissão do Pai  ______________________________Local de Trabalho ________________________Telemóvel __________________    

Telefone Fixo __________________________ E-mail ___________________________________________________________________ 

Dados do(a) Encarregado(a) de Educação 

Nome _________________________________________________________________________________________________________  

Data de Nascimento ____/ ____/ _____   Nacionalidade ______________________  Nº de Contribuinte _________________________ 

Nº do Cartão de Cidadão ______________-_______ Data de validade: ___/ ___/ _____ Habilitações Literárias: ____________________ 

Morada Completa ______________________________________________________________________________ N.º ____ Andar____  

Código Postal ___________________________ Localidade _______________________ Telefone (próprio)  _______________________ 

Situação Profissional (por conta):        Própria       De outrem   Local de trabalho: ______________________________________________ 

E-mail para envio das faturas/recibos: _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Mundo da Criança 
Boletim de Inscrição  

Ano Letivo 2017/2018 - Número de Aluno(a) ____  

Apólice de Seguro AGEAS n.º     0023 – 10 – 016260 

 

 
 

Dados do(a) Aluno(a) 

Nome completo________________________________________________________________________________________ 

Nome, se desejar, como é tratado familiarmente_______________________________  Data de Nascimento___/___/______ 

Naturalidade_______________________Freguesia ______________________________   Concelho ____________________ 

Nacionalidade___________________________ Assento de Nascimento/B.I./Cartão de Cidadão _________________- _____ 

Número de Contribuinte (Obrigatório) _______________________Número de Beneficiário/Utente______________________  

O aluno encontra-se a beneficiar de Abono de família:      Sim      Não 

Médico(a) Assistente _________________________________ Telefone do(a) médico(a), em caso de urgência ___________ 

Problemas no âmbito da saúde____________________________________________________________________________ 

Precauções especiais a ter________________________________________________________________________________ 

Em caso de urgência devemos contactar com  _____________________Telefone(s)  ________________________________ 

Pessoas autorizadas a levar a criança:  Mãe        Pai         Avó        Avô          Tios        Outro(s) ___________________________  
(Deverão entregar as fotocópias dos Bilhetes de Identidade das pessoas autorizadas) 

 

Nível de Ensino que frequentou o ano anterior  _____________ Em que escola? ____________________________________ 

   


	Ano Letivo 2017/2018-Número de Aluno(a): 
	Nome completo: 
	como é tratado familiarmente: 
	Naturalidade: 
	__Freguesia: 
	Nacionalidade: 
	/Cartão de Cidadão: 
	-: 
	Número de Contribuinte (Obrigatório): 
	Número de Beneficiário/Utente: 
	Médico(a) Assistente: 
	em caso de urgência: 
	Problemas no âmbito da saúde: 
	Precauçõesespeciaisa ter: 
	Emcasode urgênciadevemos contactar com: 
	_Telefone(s): 
	Outro(s): 
	Nível de Ensino que frequentou o ano anterior: 
	Em que escola?: 
	Profissão da Mãe: 
	Local de Trabalho: 
	Telemóvel: 
	Telefone Fixo: 
	E-mail: 
	Nome doPAI: 
	Profissão do Pai: 
	Local de Trabalho_1: 
	Telemóvel_1: 
	Telefone Fixo_1: 
	E-mail_1: 
	Nome: 
	Data de Nascimento_1: 
	Data de Nascimento __/ __/: 
	Nacionalidade_1: 
	Nº de Contribuinte: 
	/ /: 
	Habilitações Literárias: 
	Morada Completa: 
	º: 
	Andar: 
	Código Postal: 
	Localidade: 
	Telefone(próprio): 
	□Própria□De outremLocal de trabalho: 
	E-mail para envio das faturas/recibos: 
	Data: 
	/_1: 
	_/_1: 
	CheckBox: Off
	CheckBox_1: Off
	CheckBox_2: Off
	CheckBox_3: Off
	Data de Nascimento __/: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Concelho: 
	Ano: 
	Mês: 
	Dia: 
	Assinatura: 
	Caixa de seleção1: Off
	Caixa de seleção2: Off
	Caixa de seleção3: Off
	Caixa de seleção4: Off
	Caixa de seleção5: Off
	Caixa de seleção6: Off
	Caixa de seleção7: Off
	Texto3: 
	Texto4: 
	Enviar e-mail: 
	Lista suspensa1: [(0-1/1-2/2-3)]
	Lista suspensa2: [(3/4/5)]
	CheckBox_4: Off
	CheckBox_5: Off
	CheckBox_6: Off
	CheckBox_7: Off
	Lista suspensa4: [(1º/2º/3º/4º)]
	Lista suspensa5: [(5º/6º)]
	Caixa de seleção8: Off
	Caixa de seleção9: Off
	Nome da MÃE: 
	Foto: 


