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Agrupamento de Escolas Fernão do Pó 

 
Jardim-de-infância 
de________________________________________________ 
 

Nova inscrição □ Renovação □ Transferência □ 
 
2015/2016 J.I.______________________________ 

(A preencher pelo serviço)  

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A 

 
Nome Completo _________________________________________________________________NIF___________________ 

 
    Data de Nascimento: ___/___/______Filho de:____ ___________________________________________________________ 

 
de __________________________________________________________________________________________________ 

 
Morada Completa: _____________________________________________________________Código Postal ________-____ 
 
Localidade:_________________________  Freguesia: _________________________  Concelho:  _____________________ 
 
 
O aluno tem irmãos a frequentar jardins – de - infância públicos ou escolas do 1º ciclo e inscritos nos seguintes serviços:  

Refeições                                                                            SIM  □         NÃO  □  
 

AAAF (16h00m ás 17h30m)                                                                       SIM  □                                  NÃO  □  
 

Prolongamento de Horário J. I. (17h30m ás 19h)                                        SIM  □                                  NÃO  □  
 

Prolongamento de Horário 1ª Ciclo (17h30m ás 19h)                                 SIM  □                                  NÃO  □  
 
Indicar o n.º de irmãos e qual o estabelecimento: _____________________________________________________________ 
 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO 
 
Nome Completo: _________________________________________________________________NIF___________________ 

 
Morada Completa: ____________________________________________________________Código Postal _______-______ 
 
Localidade:__________________________Freguesia:________________________   Concelho: _______________________ 
 
Parentesco:_________________________________ Email ___________________________   @______________________ 
 
Contactos telefónicos: TM_____________________  casa__________________      emprego__________________________ 
 
Outros contactos: ____________________________/______________________/___________________________________ 

 
3. SERVIÇOS EM QUE SE INSCREVE 

 

         A. Transporte escolar:        SIM □           NÃO □                                            Data de inicio ____/____/_______ 
 
Localidade de Embarque: ______________________________ Localidade de Desembarque:__________________________ 

Paragem de Embarque: ________________________________ Paragem de Desembarque: __________________________ 

 
Indicar número do Passe Escolar (se aplicável): ______________________________________________________________ 

 

B. Serviço de Refeições :       SIM □           NÃO □                                             Data de inicio ____/____/_______ 
 

Dieta específica:         SIM □       NÃO □       Se sim qual? _______________________________ 
 

(Os atestados médicos, e/ou pedidos de dieta especi ais deverão ser entregues no ato da candidatura ou até 31 de 
agosto.)  
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C. Atividade de Animação e Apoio à Família: (16h00 – 17h30m)                      SIM □           NÃO □ 

D. Acolhimento: (8h00 – 9h00), só se aplica no caso de JI do Pó                    SIM □           NÃO □ 

           E.  Prolongamento de Horário Tarde : (17h30 – 19h00)                                    SIM □           NÃO □ 

  (o transporte de regresso é assegurado pelo encarregado de educação). 

 
4. COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR (Só é necessário preencher se solicitou AAAF ou Prolongamento de 

Horário) 
Nome Data 

Nascimento 
Profissão Parentesco 

     /     /   
     /     /   
     /     /   
     /     /   
     /     /   
     /     /   

 
4.1. Declaro que o valor das despesas anuais de saúde, educação e habitação foram os abaixo declarados: 

4.1.1) Saúde: _____________________ 

4.1.2) Educação: ___________________ 

4.1.3) Habitação (juros): ____________ 

 
5. DOCUMENTO COMPROVATIVA DO ESCALÃO DE ABONO DE FA MÍLIA: 
 
 SIM □      NÃO □    Declaração □ 

 
 

6. TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
O/A Encarregado/a de Educação assume inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações 

constantes deste boletim. Falsas declarações implicam, para além do procedimento legal, imediato cancelamento dos subsídios 

atribuídos e reposição dos já recebidos. 

Tomei conhecimento que a atividade de animação e apoio à família e prolongamento de horário só irá funcionar se estiverem 

reunidas as condições mínimas necessárias ao seu funcionamento. 

Tomei conhecimento e autorizo o tratamento informático dos dados constantes desta ficha. 

Tomei conhecimento e autorizo que os dados constantes desta ficha possam ser disponibilizados a entidades parceiras do Município, 

nos serviços em que o meu educando se encontre inscrito. 

Tomei conhecimento que o custo do Serviço de Refeições é definido por Despacho Anual do Ministério da Educação e Ciência. O 

custo mensal do Serviço Atividades Animação Apoio Família e o Prolongamento de Horário é definido pelo Município de Bombarral, o 

qual será comunicado ao Encarregado de Educação para validar a inscrição nos serviços na primeira quinzena de setembro, sendo 

ambos faturados mensalmente havendo lugar à cobrança de juros de mora pelo atraso no respectivo pagamento. 

 
Data: ____/____/______               ____________________________________________________________________ 

                                                        (Assinatura do/a Encarregado/a de Educação) 
 
 
 

Nota: A entrega deste documento é obrigatória , com exceção dos encarregados de educação que optem pela 
declaração para posicionamento no escalão máximo. A não entrega  implica o posicionamento do aluno no 
escalão máximo do serviço de refeições e AAAF. 
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7. DOCUMENTOS DE ENTREGA OBRIGATÓRIA 
 (Fotocópias  dos documentos do Encarregado de Educação e do Alu no) 
1. Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão / Passaporte  
2. Número de Identificação Fiscal (Cartão de Contribuinte), caso não apresente o Cartão de Cidadão. 
3. Declaração de abono de família atualizada com o posicionamento de escalão emitido pelo Instituto de 

Segurança Social. 
4. Poderá ser pedido o documento da Regulação das Responsabilidades Parentais; 
Se Pretende transporte (para alunos fora da Vila de  Bombarral)  
5. Uma fotografia tipo passe, do aluno; OU se já é portador de passe : Cópia do Passe 
6. Documento comprovativo de residência, por exemplo; fatura da luz, da água.  
Se Pretender AAAF ou Prolongamento de Horário  
7. Declaração do último Boletim de IRS e respetivos anexos, referente aos rendimentos auferidos pelo 

agregado familiar no ano anterior ou Declaração modelo fornecido pelo Município 
8. Comprovativo do valor de pensões ou outras prestações sociais (abono de familiar, pensão de 

alimentos, de velhice, de invalidez, de sobrevivência, de aposentação, de reforma, rendimento social 
de inserção, bolsas de estudo e formação e apoios à habitação) 

Se necessitar de dieta  
9. Atestado médico a juntar ao pedido no ato da inscrição ou até 31 de agosto . 

 
 
 
A preencher pelo Serviço de Educação; 

 

8. SERVIÇOS EM QUE SE INSCREVEU E QUE PRETENDE DESISTIR OU SUSPENDER 
 

         A. Transporte escolar:             SIM □                                                

Inscreveu-se nos serviços:     

Refeições □                                         

Transporte Escolar □                         

AAAF □                           Prolongamento de Horário       □ 

Tem irmãos a frequentar a escola □                     Percentagem desconto 10%   □                                        

 

Escalão:      __________  Alteração  de Escalão: ________________      Data da alteração ___/___/_____ 

 

Valor de cada refeição:     €____________            Alteração do valor de cada refeição:   €   ______________  

 

Valor a pagar pelas AAAF €___________            Alteração do valor a pagar pelas AAAF €_______________ 

 

Valor a pagar pelo Prolongamento €__________Alteração do valor a pagar pelo Prolongamento €_________ 

 

 

Data:___  /___/_____                                Assinatura: ____________________________________________ 
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  Data do pedido de desistência ____/____/_______ 

 
  Indicar número do Passe Escolar: _____________________________________ 
 

 

B. Serviço de Refeições :       SIM □            
                                          

 Data do pedido de desistência ____/____/_______ 

 Data da suspensão do serviço ____/____/_______      Prazo de suspensão _____ dias 

 Data da suspensão do serviço ____/____/_______      Prazo de suspensão _____ dias 

 
Fundamento________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

C. AAAF                SIM □     
 

 Data do pedido de desistência ____/____/_______ 
 
 Data da suspensão do serviço ____/____/_______      Prazo de suspensão _____ dias 
 
 
Fundamento________________________________________________________________________________________ 
 

 

D. Prolongamento de horário           SIM □     
 

Data do pedido de desistência ____/____/_______ 
 
Data da suspensão do serviço ____/____/_______      Prazo de suspensão _____ dias 
 

 
Data: ____/____/________                                          __________________________________________________ 

(Assinatura do/a Encarregado/a de Educação) 
 
 

1. DOCUMENTOS DE ENTREGA OBRIGATÓRIA 
   Atestado médico em caso de doença 
 

A preencher pelo Serviço de Educação;  

Informação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:___  /___/_____                 Assinatura: ____________________________________ 
 


