
MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ SERVIÇO DE EDUCAÇÃO
BOLETIM DE INSCRIÇÃO

NAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA
(despacho conjunto nº300/97, de 4 de Setembro)

ANO LETIVO ________/_________

Jardim de Infância de _____________________

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Nome completo: __________________________________________________

Data de nascimento_____-____-______

 Nº de contribuinte:_______________

Filiação:
Nome do pai: _____________________________________________________

Nome da mãe: ____________________________________________________

Residência: Lugar ou rua: ____________________Freguesia: __________________

Código postal____-______-_____________________

Contacto: Telefone: _______________________ Telemóvel_______________
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De ac ordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU ) N .º 2016/679, de 27 de abril de 2016, o Munic ípio de Arc os de Valdev ez, informa que a finalidade dos dados pessoais
recolhidos é a referida no presente requerimento e que os dados serão armazenados pelo prazo legalmente definido.
Mais informa que pode ex ercer os seus direitos prev istos no RGPD, nomeadamente:
• solici tar o acesso, retific ação, apagamento, limi taç ão do tra tamen to, por tabilidade e opos ição, sem comprometer a lici tude do tra tamento efetuado bem como a ser in formado em caso de

v iolações de segurança;
• apresentar reclamação à CNPD se considerar que os seus direitos foram v iolados.
Estes direitos podem ser ex ercidos através do email: rgpd@cmav.pt. Para mais informações, deve consultar www.cmav.pt/p/rgpd.

Informação sobre o tratamento de dados pessoais - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)



2- SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA DO AGREGADO  FAMILIAR
Rendimentos mensais do agregado familiar

Nome

Grau de
parentesco

com o
aluno

Idade Profissão

1
Remun.

Trabalho,
ordenados,

gratificações
ou outras

remunerações
mensais
ilíquidas

2 (a)
Abono de
família,
pensão

reforma,
pensão de
alimentos,

RSI

(1+2)
Rendimento

anual
Total

(Ilíquido)

aluno

 a) referir os rendimentos não declarados no IRS, como por exemplo, trabalho domestico, agrícola, rendas provenientes de 
outra atividade. Quando não for possível indicar valores fixos, fazer uma estimativa com a maior aproximação possível

3 –  SERVIÇO DE REFEIÇÕES

Deseja utilizar o serviço de refeições do Jardim de Infância?              Sim          Não     
(Anexar comprovativo do escalão do abono de família)

4 - PROLONGAMENTO DE HORÀRIO

(Só para famílias com atividade profissional coincidente com o horário)
(caso haja condições para desenvolver)·           

Necessita que o seu educando utilize o prolongamento de horário?                   Sim         Não
Se sim qual dos serviços:

 Acolhimento matinal (entre as 7h45 as 9h00)                   Sim 
 Prolongamento da tarde (entre as 17h30 as 19h00)     Sim 
 Prolongamento total (manha e tarde)                                 Sim 

(Anexar os seguintes documentos:
Fotocopia da última declaração de IRS e respetiva nota de liquidação, referente a todos
os  elementos  do  agregado  familiar ou,  declaração  das  finanças  em  como  não  tem
rendimentos que justifiquem a apresentação da mesma; declaração comprovativa do
horário de trabalho)
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5 – TERMO DE RESPONSABILIDADE

O Encarregado de Educação, assume inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exatidão de todas
as declarações e documentos constantes  deste  boletim.  Falsas declarações implicam, para além de
procedimento  legal,  imediato  cancelamento  dos  subsídios  atribuídos  e  reposição  dos  já  recebidos.
Igualmente assume tomar conhecimento de que o escalão que lhe for atribuído será afixado na escola,
e que a partir  dessa data,  terá 8 dias úteis para apresentar reclamação, caso não concorde com o
mesmo.

Data: _____, _____,_______ O Encarregado de Educação;

________________________________
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