
 

    

 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO CAF 2020 /2021 

 
 

Identificação do Educando                                                                                          Seguro Anual 3.50€ 

Nome: _________________________________________________________________________________________  

Morada:________________________________________________________________________________________

Código Postal: _______- _______ - ___________________    Nacionalidade: ______________________________ 

Data nasc.  _____ /______ /_____ Contribuinte nº _____________________ Cc nº______________________                                   

O Seu Educando tem algum problema de saúde / alergias / toma alguma medicação? 

_______________________________________________________________________________________ 

 Nome das Pessoas que habitualmente vem buscar o seu Educando  

*___________________________*____________________________*___________________________ 

  

Dados MÃE  

Nome: __________________________________________________________________________________________ 

Morada: _________________________________________________________________________________________    

CC nº________________________ NIF ______________________ Contato   ___________________________  

Dados PAI  

Nome: __________________________________________________________________________________________ 

Morada _________________________________________________________________________________________    

CC nº________________________ NIF ______________________ Contato   ___________________________  

 

 

 Ficha sócio Associação Pais \ Encarregado de Educação 
 (Anexar declaração da Entidade Patronal com horário de trabalho) (Caso exista guarda partilhada da criança 

anexar a Ata do Tribunal) 

 
Nome : _________________________________________________________________________________________ 

Cc nº _____________________  Data  Nascimento  _____\______\_____  Nacionalidade _______________________  

Morada_________________________________________________________________________________________ 

Código Postal : _________- ___________________________ Contribuinte nº ________________________________ 

Contatos: ________________________  _____________________ _______________________________ 

Email; __________________________________________________________________________________________ 

 



 

    

 
 

 

 

** (riscar o que não deseja) 

Eu _____________________________________________, Encarregado do(a) aluno(a) 

__________________________________, ** autorizo / não autorizo o meu educando a deslocar-se 

a participar em todas as atividades propostas pela CAF da Associação de Pais. 

 Eu ______________________________________________, Encarregado do(a) aluno(a) 

__________________________________, ** autorizo / não autorizo o meu educando a ser 

fotografado pela Associação de Pais, e à sua publicação nas nossas páginas de internet.  

 

Declaração de Consentimento 

Declaro para os devidos efeitos previstos no disposto no artº 13 do Regulamento Geral de 

Proteção de Dados (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril (RGPD) 

prestar, por este meio, o meu consentimento de forma livre, esclarecida, especifica e inequívoca 

para o tratamento dos meus dados pessoais e do meu educando para os fins explícitos para os 

quais foram recolhidos.  

 

           Autorizo a recolha e tratamento dos dados pessoais constantes da ficha de inscrição de 

adesão à componente de apoio à família, para efeitos de faturação e de atividades lúdicas.  

          Tomei conhecimento e autorizo a APEE a utilizar o contato via email ou telefone para a 

notificação da faturação e divulgação das atividades e projetos desenvolvidos pela APEE no âmbito 

da divulgação das atividades lúdicas.  

           Tomei conhecimento e autorizo que esses dados sejam inseridos pela APEE na plataforma 

informática TocOnline a fim de dar comprimento ao serviço de faturação.   

          Tomei Conhecimento que, a todo o momento, posso exercer os direitos de acesso, 

esquecimento, reedificação, correção e oposição (Direitos Arco), através do seguinte endereço de 

email: assocfernandocasimiro@gmail.com. 

 

Rio Maior, ____/_____/____     Assinatura E.E.  _______________________________________ 

 

mailto:assocfernandocasimiro@gmail.com

