Ficha de pré-inscrição – Ano Letivo 2019-2020

Nº : ______ Data: ___/___/____

(Rubrica e carimbo)

Nota: PREENCHA TODOS OS CAMPOS DO FORMULÁRIO COM LETRA DE IMPRENSA

Nome da Criança
Data de nascimento

-

-

Naturalidade

Morada
Código postal

-

Localidade

Freguesia

Pessoas com
quem vive
Idades

N.º de irmãos
Desde o nascimento a criança
esteve ao cuidado de:

A criança apresenta alguma situação que necessite de cuidados especiais?
Se sim, descreva
a situação

Nome da Mãe
Morada
Estado Cívil:

Código postal
◼ Casada

Habilitações

◼ Solteira

◼ Divorciada

Profissão

Freguesia

◼ União de Facto

◼ Viúva

Entidade empregadora

Morada do trabalho

Freguesia
Tel. casa

Tel. trabalho

-

Telemóvel

Nome do Pai
Morada
Estado Cívil:

Código postal
◼ Casado

Habilitações

◼ Solteiro

◼ Divorciado

Profissão

◼ União de Facto

Tel. casa

Telemóvel
Parentesco

Morada

Código postal
◼ Casado

Habilitações

◼ Solteiro
Profissão

Morada do trabalho
Tel. trabalho

◼ Viúvo

Freguesia

Encarregado de Educação

Estado Cívil:

Freguesia

Entidade empregadora

Morada do trabalho
Tel. trabalho

-

◼ Divorciado

-

Freguesia

◼ União de Facto

◼ Viúvo

Entidade empregadora
Freguesia

Tel. casa

Telemóvel

Email de contacto
(VSFF)

Assinale com (x) cada uma das situações, conforme o que se verifica com a criança:
Sim

Não

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

A família tem baixos recursos económicos
A criança está em risco
Os pais estão ausentes ou indisponíveis para cuidar da criança
A criança tem necessidades educativas especiais (NEE)
A criança reside na área geográfica da Obra Social Paulo VI
A criança tem uma família monoparental
A criança tem uma família numerosa
A criança tem irmãos a frequentar a Obra Social Paulo VI no ano 2019/2020
Os pais ou os irmãos são antigos alunos das Irmãs Doroteias
Os pais trabalham na Obra Social Paulo VI
A criança tem outros familiares na Obra Social Paulo VI no ano 2019/2020
Os pais trabalham na área geográfica da Obra Social Paulo VI
Os pais trabalham em instituições das Irmãs Doroteias
Os pais são familiares das Irmãs Doroteias

Razões da preferência
por esta instituição

Os dados pessoais constantes nesta ficha de pré-inscrição destinam-se exclusivamente à realização de todos os procedimentos
necessários, relacionados com o processo de candidatura à inscrição na Obra Social Paulo VI. O tratamento dos dados pessoais é feito de
acordo com as disposições previstas no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Os dados recolhidos nesta ficha serão destruídos logo
que se extinga a necessidade da sua conservação, momento que coincide com a reabertura de novas candidaturas para o ano letivo
seguinte.
Eu, na qualidade de encarregado de educação, declaro que pretendo efetuar a pré-inscrição do meu educando na Obra Social Paulo VI e
autorizo a utilização dos dados conforme em cima explicitado.
Encarregado
de Educação _____________________________________________________________________ Data:

_____ / _____ / 2019

IMPORTANTE:
Para que esta Pré-Inscrição seja considerada todas as questões terão que ser respondidas. Obrigado.

