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Ficha de Inscrição do Jardim-de-infância

Data de Inscrição

Data de Admissão

N.º de inscrição

Ponto de Situação da Inscrição:
Admitida

N.º PI:

Não admitida mas interessada em ingressar (lista de espera)

Sala:

Não admitida e anulada inscrição pela família
Não admitida e anular inscrição por não respeitar requisitos
1. Dados a preencher para a inscrição da criança no estabelecimento
1.1 Dados de Identificação da Criança
Nome Completo:
Nome porque é tratado:
Data de Nascimento:

Idade:

anos

Morada:
Código Postal:

Freguesia:

1.2 Filiação
Nome da Mãe:
Morada:
Código Postal:

Freguesia:

Telefone:
Idade:
Profissão:

Telemóvel:
anos
Local de Emprego:

Telefone:

Nome do Pai:
Morada:
Código Postal:

Freguesia:
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Telefone:

Telemóvel:

Idade:

anos

Profissão:

Local de Emprego:

Telefone:

Irmãos/parentes a frequentar o Estabelecimento
Sim

Se sim:

Nome

Parentesco

Idade

Não

Criança que necessita de algum apoio especial

Se sim, qual o nível de apoio:

Sim

Pedagógico

Não

Psicológico
Terapia da Fala
Psicomotor
Outro: ____________

2 Restrições alimentares e alergias

Restrição alimentar

Alergia

3. Composição do Agregado Familiar (Identif. das pessoas que residem com a criança habitualmente)

Nome

Parentesco

Idade

Profissão
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4. Situação Económica do Agregado Familiar
Rendimentos Mensais:

Despesas Mensais:

Rendimento do Trabalho

€

Medicação com doença crónica

€

Reforma/Pensão

€

Renda da Casa

€

RSI / outros apoios sociais

€

Outros: Quais?
_______________

€

Abonos de Família / Pensão
de Alimentos

€

€

Subsídio de desemprego

€

€

Outros: Quais?
_______________
Total:

€

Total:

€

5. Visita às Instalações
Visita às Instalações
Sim
Não,família assim o entendeu
Não, estabelecimento não tinha disponibilidade

Data de Inscrição

Pela Família

Pelo Estabelecimento

____/_____/________

________________

___________________

Os utentes, ou os seus representantes assumem total responsabilidade pela actualização das informações fornecidas,
semprte que se justifique. O CSPSFP responsabiliza-se em assegurar a privacidade relativa aos dados pessoais do
utente garantindo que estes são usados estritamente para os fins que legitimaram a sua recolha e nos termos
definidos na legislação em vigor.
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Documentos a entregar:

Duas fotografias.
Fotocópia da Cédula Pessoal ou documento oficial equivalente.
Fotocópia do Boletim de Vacinas.
Fotocópia do cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde.
Declaração do I.R.S. dos pais do ano transacto ou, na falta desta, certidão das
finanças comprovativa do seu teor ou da sua inexistência.
Fotocópia do Bilhete de Identidade dos pais ou Encarregado de Educação
(quando diferente).
Fotocópia dos NISS dos pais ou do Encarregado de Educação quando
diferente (Nº de Identificação da Segurança Social);
Fotocópia dos NIF dos pais ou do Encarregado de Educação quando diferente
(Nº de Identificação Fiscal);
Fotocópia do recibo da renda de casa ou comprovativo de Empréstimo Bancário
para compra de casa.
Recibo de vencimento dos pais referente ao mês anterior ou na ausência
destes, declaração da Segurança Social comprovativa da situação de desemprego ou
outra e o valor das prestações de que seja beneficiário, quando for o caso.
Declaração da entidade patronal com o horário laboral dos Pais ou
Encarregados de Educação.
Declaração Médica que permita à criança a frequência do Jardim de Infância
(ausência de doenças contagiosas).

