
Recebido em:

Escalão:

Assinatura:

Agrupamento de Escolas:

Escola:

Turma:

Professor:

Nome:

Data de Nascimento: - - Naturalidade:

NIF (n.º identificação fiscal):

Freguesia: Concelho:

Nome:

Grau de parentesco:

Divisão de Educação e Juventude

REFEIÇÕES ESCOLARES - 2014/2015

3-Identificação do Encarregado de Educação

Reservado à Divisão de Educação e Juventude

____/_____/_____

ATENÇÃO:

Anexar fotocópia do documento comprovativo de escalão (1 ou

2) do Abono de Família emitido pelo serviço competente da

Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da

Administração Pública, pelo serviço processador

(obrigatoriamente com a data de 2014).

Este documento só será aceite se tiver todos os campos 

devidamente preenchidos. 

1-Identificação do Estabelecimento de Ensino

2-Identificação do Aluno

Ano em que está matriculado(ano letivo 2014/2015):

Data de Nascimento: - -

N.º de BI / N.º de CC:

Morada:

Código Postal: - Localidade:

Contacto: Situação Profissional:

E-mail para envio das Notificações:

Telemóvel para envio de SMS:

Profissão:

Ent. Patronal: Contacto:

Horário de Trabalho:

NIF:



Morada:

Código Postal: - Localidade:

Contacto:

sim não

Beneficiam de Ação Social? sim não

Nomes:

Estabelecimento de Ensino que frequentam:

Ano de Escolaridade:

O(A) aluno(a) tem irmãos a frequentar o ensino público ao nível do pré-escolar e/ ou do 1.º 
Ciclo?

Se respondeu afirmativamente, indique:

Termo de Responsabilidade

REFEIÇÕES ESCOLARES - 2014/2015

4-Agregado Familiar

O Encarregado de Educação assume inteira responsabilidade nos termos da Lei, pela exatidão de todas

as declarações constantes nesta Ficha de Inscrição. Falsas declarações implicam, para além do

procedimento legal, a imediata suspensão da frequência do(a) aluno(a). Aceita ser notificado sobre o

processamento e pagamento das refeições escolares para os contactos acima indicados.

Divisão de Educação e Juventude

_____/____/________

Entregou comprovativo

Recebido em: do escalão de abono de familia? sim não

(assinalar com x)

Assinatura: Escalão de Abono em 2014 A B FC

(Coordenador, professor ou assistente)
(assinalar com x)

Observações:

Estabelecimento de Ensino:

Turma: Ano Letivo:

Nome do(a) aluno(a):

Entregou comprovativo do escalão de abono de Família: sim não Escalão 
(assinalar com x, se sim indicar qual)

Assinatura do Coordenador/Assistente

_____/_____/________

(Encarregado de Educação)

Responsável pela verificação da inscrição Ação Social Escolar

Data

Cortar por aqui ����

COMPROVATIVO (a devolver ao Encarregado de Educação)

____/_____/_____


