
Câmara Municipal de Ponte da Barca 
Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca 

 

                         

INTERRUPÇÃO LETIVA DE VERÃO   -   2020 
CAF´S E AAAF´S  

 
FICHA DE INSCRIÇÃO  

 
ALUNO 
 
Nome do aluno: ___________________________________________________________ 

 
Ano / Turma que frequenta: __________________________ 

 

Estabelecimento de Ensino que frequenta: 

__________________________________________________ 

 

Morada: 

_____________________________________________________________________________  

Código Postal: ___________________________________  

 

Cartão Cidadão/BI nº: __________________  NIF: _______________________ 

 

Idade: ________       Data de Nascimento:   /     / 

 

 

 

 ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

 

Nome do Encarregado de Educação: 

_______________________________________________________ 

 

Telemóvel: _____________________________ 

 

Email: ________________________________ 
 

 

NOTA: O pagamento de cada semana deverá ser efetuado junto da técnica responsável pelas 

atividades, no início de cada semana. 

 
 
 
 
COMPROMISSO DE HONRA: 
_______________________________________________________________________, Encarregado (a) de Educação de 

______________________________________, declaro sob compromisso de honra que não possuo retaguarda 

familiar de apoio aos meus educandos. 



Câmara Municipal de Ponte da Barca 
Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca 

 

                         

PELO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO DO ALUNO INSCRITO: 

Autorizo / Não Autorizo ( riscar a opção que não interessa) a utilização dos dados pessoais para 

efeitos de inscrição no prolongamento e tratamento estatístico. Informamos que, no âmbito do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados, os dados pessoais recolhidos serão utilizados apenas para 

efeitos de inscrição desta ação.  A Câmara Municipal garante a estrita confidencialidade no tratamento 

dos dados fornecidos, assegurando que os mesmos não serão cedidos ou comunicados a terceiros. 

Enquanto titular dos dados, poderá exercer o seu direito a aceder aos mesmos, bem como solicitar a sua 

retificação ou eliminação. As informações da presente Ficha de Individual correspondem à verdade e 

não contêm omissões.  

Local: ___________________________________              Data: __________________________  

 

Assinatura do Encarregado de Educação: ____________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE DIREITOS DE IMAGEM 

 

Eu,_______________________________________________________, portador do Cartão de Cidadão/BI nº 

_____________________, autorizo o meu educando (a) ____________________________ 

_______________________________ sem prejuízo do seu direito à honra e à intimidade, ser fotografado e/ou 

filmado nas atividades, eventualmente, desenvolvidas durante o prolongamento, podendo as imagens 

recolhidas serem eventualmente utilizadas em atividades desenvolvidas durante o prolongamento, em 

ações promocionais e/ou de divulgação dos serviços e eventos da referida entidade organizadora, 

incluindo através do seu site oficial e páginas on-line, assim como em álbuns de fotografias das 

respetivas quinzenas, podendo estes ser visualizados pelos participantes e seus encarregados de 

educação. 

 

Assinatura do Encarregado de Educação:  __________________________________________________________ 

 

PELO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO DO ALUNO INSCRITO: 

Autorizo / Não Autorizo ( riscar a opção que não interessa) a saída do meu (minha) educando 

(a), sempre que seja possível, para usufruto de atividades fora do espaço escolar. Estas atividades 

decorrerão no perímetro da vila ou em instalações da Câmara Municipal. 

 

Assinatura do Encarregado de Educação: ____________________________________________ 


