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Exmº (ª) Senhor(a)  

Encarregado de Educação  

O Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca pretende, junto dos encarregados de educação, atualizar 

os dados referentes a todos os alunos.  

Nesse sentido, apelamos à colaboração de V.ª Ex.cia no preenchimento dos seguintes elementos relativos 

ao ano 2018/2019:  

I – Dados do Aluno:  

Escola: ____________________________________________________________________________  

Aluno (nome completo): ______________________________________________________________  

N.º Contribuinte: _______________________   N.º Cartão Cidadão: __________________________         

Data de Nascimento: ____________________ Género: Feminino � Masculino � 

Grau de ensino que frequentará em 2018/2019:    

Educação Pré-escolar �             

1º Ciclo:  1.º Ano �  2.º Ano � 3.º Ano � 4.º Ano �  

Filiação: ________________________________ e _________________________________________ 

 

II- Dados do Encarregado de Educação (nome completo):  

Nome: ____________________________________________________________________________  

N.º Contribuinte: ___________________________ N.º C.C ou B. I.:   _________________________         

Morada: ___________________________________________________________________________  

Código Postal:  _______-_____ Localidade: ______________________________________________  

Telefone: _____________________ Outros contactos: _____________________________________  

E-mail: _____________________________________________ 

 

III – Requisição de Serviços:                                                                                                     S N 

Refeições Escolares - almoço                                                                                                                                      � � 

Refeições Escolares – lanche                                                                                                                        � � 

Atividades de Animação e Apoio à Família na Ed. Pré-escolar - antes das 9h00                                                                � � 

Atividades de Animação e Apoio à Família na Ed. Pré-escolar - entre as 15h30 e as 17h30        � � 

Componente de Apoio à Família no 1.º Ciclo - antes das 9h00                                                                � � 

Atividades de Enriquecimento Curricular -  1.º Ciclo                                                                            � � 

 

IV – Informações úteis sobre saúde 

Alergias conhecidas: sim � não � ______________________________________________________ 

Asma: sim � não � _________________________________________________________________ 

Diabetes: sim � não � _______________________________________________________________ 

Doenças cardíacas: sim � não � _______________________________________________________ 

Outras: sim � não � ________________________________________________________________ 

Centro de Saúde: ____________________________________________________________________ 

Médico de Família: sim � não � ________________________________________________________ 

Boletim de Vacinas atualizado: sim � não � ______________________________________________ 

Em caso de acidente contactar: _______________________________ contacto _________________ 

Processo n.º ___________________ 
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V – Tomada de conhecimento do Regulamento Interno 

______________________________________________________________ , encarregado(a) de 

educação do(a) aluno(a) ____________________________________________________ , CC n.º 

______________ , n.º _______ , do ano / turma _______ , declaro ter tomado conhecimento do 

Regulamento Interno da escola, e assumo o compromisso de o cumprir e de o fazer cumprir pelo meu 

educando, dando cumprimento ao disposto na alínea k) do ponto 2 do art.º 43.º e no ponto 2 do art.º 

51.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  

 

VI – Autorização de captação e utilização de imagens em atividades do Agrupamento 

______________________________________________________________ , encarregado(a) de 

educação do(a) aluno(a) ____________________________________________________ , CC n.º 

______________ , n.º _______ , do ano / turma _______ , declaro autorizar / não autorizar (riscar o 

que não interessa) a captação de imagens do meu educando em atividades do Agrupamento de Escolas de 

Ponte da Barca e a sua utilização em registos diversos de divulgação das atividades produzidos pelo 

Agrupamento.  

 

VII – Outras informações que considerem úteis 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 

 
Ponte da Barca, ____/ ____/ ______ 
 
O Encarregado de Educação,  _________________________________________________ (nome) 

    _________________________________________________ (assinatura) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Os nomes e os dados destes quadros são processados pelo Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, 

entidade responsável pelo tratamento. Os dados recolhidos destinam-se à instrução e gestão dos serviços 

prestados pelo Agrupamento e, quando necessário (quadro III), à sua articulação com outras 

instituições. O seu preenchimento é obrigatório. Os titulares podem aceder aos dados respetivos e 

solicitar, pessoalmente ou por escrito, a sua atualização ou correção.    

Se requerida, será facultada cópia desta ficha ao Encarregado de Educação. 

Agradecemos a colaboração e o tempo dispensado. 


