Registo de Entrada
SGD n.º ____________/__________
Recebido em ______/______/20_______

EDUCAÇÃO

Exm.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Arruda dos Vinhos

SAF - Requisição
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
N.º de Identificação Fiscal* |___|___|___|___|___|___|___|___|___

Nome do Encarregado de Educação*| ______________________________________________________ Grau de Parentesco* |_____________
Estado Civil* |_________________________________ Profissão* |__________________________________________________________
Domicílio* | ______________________________________________________________________________________________________
Freguesia* |___________________________ Cód.Postal* |__|__|__|__ - |__|__|__ Concelho* | ________________________________
Telefone* |__|__|__|__|__|__|__|__|__ Telemóvel* |__|__|__|__|__|__|__|__|__ E-mail *|________________________________
BI/NIC*|__|__|__|__|__|__|__|__|__ Data de Nascimento *|__|__ / |__|__ / |__|__|__|__
* preenchimento obrigatório

*PEDIDO / PRETENSÃO

ASE (a preencher pelos serviços)

Requer para o Ano Letivo de ___________/_____________

Alínea

Alimentação (escolher apenas uma das opções)
Alternada (Peixe e Carne)

A

a

b

c

Vegetariana

Pré-Escolar
Prolongamento de Horário

*AGREGADO FAMILIAR (pré-escolar na apresentação de IRS)
Nome

1.º Ciclo

Ano de Escolaridade _______

1 - Aluno

AEC

2

1.º e 2.º Ano

3

Atividade Física e Motora (2 tempos semanais)

4

Expressão Artística (3 tempos semanais)

Data de Nascimento
--------------------

5
6

3.º e 4.º Ano

7

Atividade Física e Motora (2 tempos semanais)
Observações:__________________________________________
____________________________________________________
*Preenchimento obrigatório
____________________________________________________
____________________________________________________
NIF do aluno* |__|__|__|__|__|__|__|__|__
____________________________________________________
*Nome do aluno ___________________________________________________________________________________________________
Expressão Artística (1 tempo semanal)

*Jardim de Infância / EB1 em que está matriculado________________________________________ data de nascimento ______/______/______,
filho *de___________________________________________________________________________________________________________
*e de_____________________________________________________________________________________________________________
*A inscrição produz efeitos a partir de ______/______/______

Arruda dos Vinhos, ______ de ______________ de 20_____.

Pede deferimento

__________________________________
(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não puder assinar)

RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO (a preencher pelos serviços)
Nome do requerente | ____________________________________________________________________________________
Data ____/ ____ / ________

O Funcionário|____________________________________________________

Reg. SGD |_______________

Rubrica |_____________________________

Obs.: ________________________________________________________________________________________________________________________
Atenção: Levantar cartão do aluno no Balcão Único de ______________________________ a partir de _____/______/____________.

DOCUMENTOS A ANEXAR
Quadro A
Fotografia tipo passe (obrigatório no 1.º ano em que se inscreve)

DECLARAÇÃO (Prolongamento de horário)
Declaro que não entreguei a Declaração de IRS, o que

Prolongamento Horário (documentos facultativos)*:
Declaração de IRS

implica a aplicação do escalão máximo.

Documento comprovativo dos encargos médios mensais com transportes
públicos, emitido pela respetiva entidade responsável

Data ____/ ____ / ________

Documento comprovativo dos encargos com medicação de uso
continuado, em caso de doença crónica, devidamente atestado

(Assinatura)________________________________________

*Caso opte por não entregar a documentação deverá preencher, obrigatoriamente, o Quadro A

Conferi a documentação. O Funcionário|_________________________________________________

Rubrica | ______________________

INFORMAÇÕES / PARECERES

INFORMAÇÃO FINAL PARA DESPACHO

DESPACHO FINAL

Mod. 05 DSC/SE (atualização efetuada a 12-09-2018)

Documento escrito conforme o Acordo Ortográfico

Largo Miguel Bombarda | 2630-112 Arruda dos Vinhos
Tel.: 263 977 000 | Fax: 263 976 586
cm-arruda@cm-arruda.pt | www.cm-arruda.pt

Setor de Educação
Tel.: 263 977 000
educacao@cm-arruda.pt

