N.º

BOLETIM DE INSCRIÇÃO
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Ano letivo 2022/2023
IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

1. Nome do Estabelecimento de Educação/Ensino __________________________________________________
2. Freguesia ___________________________________
IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA / ALUNO

3.
4.
5.
6.

Nome completo________________________________________________________________________
Data de nascimento ___/___/___
Número de Identificação Fiscal _____________________
Filiação: 6.1 Nome do pai__________________________________________________________________
6.2 Nome da mãe_________________________________________________________________
7. Morada _______________________________ Código Postal _____-___ Localidade___________________
8. Assinalar o ano que vai frequentar em 2022/2023:
(crianças da educação pré-escolar) 1.º ano 2.º ano
3.º ano
(alunos do 1.º ciclo) 1.º ano
2.º ano
3.º ano
4.º ano
IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

9. Nome______________________________________________________________________________
10. Grau de parentesco ____________________ 11. N.º Identificação Fiscal ______________________________
12. Morada ________________________________ Código Postal _____-___ Localidade__________________
13. Possíveis contactos: 13.1. Nome________________________________ Contacto _____________________
13.2. Nome________________________________Contacto _____________________
14. E-mail _____________________________________________________________________________
(As comunicações, no decorrer deste processo, serão feitas para o correio eletrónico indicado).
15. Número Internacional de Conta Bancária (IBAN): (Apenas alunos do 1.º CEB)
P T
5 0
DOCUMENTOS A APRESENTAR



Documento comprovativo do posicionamento nos escalões de atribuição de abono de família,
emitido pelo serviço competente da Segurança Social, ou quando se trate de trabalhadores da
Administração Pública, pelo serviço processador.
 Os alunos com necessidades educativas especiais deverão apresentar, caso exista, documento
comprovativo do abono complementar por deficiência e/ou documento comprovativo do programa
educativo individual organizado nos termos do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho.
 Os alunos oriundos de agregados familiares posicionados no escalão 2 do abono de família, em
que um dos progenitores se encontre na situação de desemprego involuntário há 3 ou mais meses,
deverão apresentar documento comprovativo dessa situação.
 Os encarregados de educação dos alunos do 1.º CEB deverão entregar comprovativo do IBAN de
uma conta à ordem.
AUTORIZAÇÃO

O Encarregado de Educação autoriza que os dados constantes do presente requerimento sejam
trabalhados no âmbito das medidas de ação social escolar implementadas pelo município de Penafiel
e que o resultado dessas medidas seja comunicado aos agrupamentos de escolas, escolas básicas,
jardins de infância e juntas de freguesia.
O Encarregado de Educação,
______________________________

Data ___/___/___

