FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Câmara Municipal de Tarouca – Av. Dr. Alexandre Taveira Cardoso, 3610-128 Tarouca – Tel. 254 677 420 – Fax.
254 678 552 – camara@cm-tarouca.pt – www.cm-tarouca.pt

Ateliê “Crescer a Sorrir” 2021

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA
Nome da criança
N.º Identificação Fiscal

Data nascimento

Estabelecimento de Ensino que frequenta
Pré-escolar (Sala ________)

Centro Escolar

-

-

Jardim de Infância do Castanheiro do Ouro

1.º Ciclo (Ano/Turma:_____/_____)

N.º Identif. Civil:

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Nome

Grau de Parentesco

Morada
3

Freguesia

Código postal

TLM.

-

Outro Contacto emergência

Email
OBJETO DA INSCRIÇÃO
Meses a frequentar:

Julho

Serviço de Transporte:

Não

N.º Filhos Inscritos:

Agosto/Setembro
Sim. Local : ________________________________________________________________

(2 ou + desconto de 25%)

Irmão/a ________________________________________________

DOCUMENTOS A APRESENTAR (todos os membros do agregado familiar)

N.º pessoas no Agreg.Familiar ______

Cartão de Cidadão da criança
Cópia da Declaração do IRS do último ano fiscal ou na ausência de rendimentos declaração comprovativa da não
entrega de qualquer declaração de rendimento inerente ao ano transato (Finanças)
Cópia da nota de liquidação do IRS do último ano fiscal (Finanças)
Cópia da declaração comprovativa de Rendimento Social de Inserção, Subsídio de desemprego, reformas, pensões ou
outros subsídios/apoios pecuniários usufruídos, indicando os respetivos valores, ou declaração de não recebimento dos
mesmos se for o caso (Segurança Social)
Declaração sob compromisso de honra que comprove a constituição do agregado familiar e que não possuem
retaguarda familiar para prestar assistência ao menor no período de inscrição (Fornecida pelos Serviços do Município)
Declaração da entidade empregadora, que comprove a situação laboral, horário de trabalho e regime de ferias, para o
período de inscrição nas atividades, de todos os que constituem o agregado familiar.

AUTORIZAÇÕES
- Autorizo o meu educando a sair do Centro Escolar de acordo com as atividades a desenvolver.

SIM

NÃO

- Autorizo divulgação de imagens, individuais/ou grupo, ou divulgação de trabalhos/atividades do seu educando
na Revista Municipal ou no site da Câmara Municipal de Tarouca.

SIM

TERMO DE RESPONSABILIDADE
EU abaixo assinado, declara sob compromisso de honra, que são verdadeiras as informações constantes deste
formulário e dos documentos comprovativos que anexo.

Data

/

/ 2021

O Encarregado Educação,

NÃO

