Atividades de Apoio à Família – Ano Letivo 2022/2023
Jardim de Infância de __________________
Nome da Criança: ___________________________________________ Turma:_____NIF: ______________
Enc.de Educação: ____________________________________________________ NIF:________________
Morada: ______________________________________________
Telefone: ________________
TEMPO LETIVO
* Para o ano lectivo 2022/2023 necessita de fornecimento de almoço, para o seu educando?
(Indique com uma cruz)

Sim

Não

* Para o ano lectivo 2022/2023 necessita que o seu educando frequente a escola, após o horário lectivo?
(Indique com uma cruz)

Sim

Não

Horário Pretendido: __________________________________________
Aluno(a) Transportado(a) de ___________________ (nome da localidade de origem)

Documentos a anexar:
- Declaração de horário de trabalho do pai e da mãe (para os alunos que não são transportados).
- Documento comprovativo do escalão de Abono de Família (apenas para o 1º e 2º escalão).

Data:____/____/_____
Entreguei os documentos necessários.
O(A) Encarregado(a) de Educação

_______________________________

Recebi os documentos necessários
A Assistente Técnica

_________________________
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Componente de Apoio à Família – Ano Letivo 2022/2023
EB (1º Ciclo) de __________________
Nome da Criança: ___________________________________________ Turma:_____NIF: ______________
Enc.de Educação: ____________________________________________________ NIF:________________
Morada: ______________________________________________
Telefone: ________________
TEMPO LETIVO
* Para o ano lectivo 2022/2023 necessita de fornecimento de almoço, para o seu educando?
(Indique com uma cruz)

Sim

Não

* Para o ano lectivo 2022/2023 necessita que o seu educando frequente a escola, após o horário lectivo?
(Indique com uma cruz)

Sim

Não

Horário Pretendido: __________________________________________
Aluno(a) Transportado(a) de ___________________ (nome da localidade de origem)

Documentos a anexar:
- Declaração de horário de trabalho do pai e da mãe (para os alunos que não são transportados).
- Documento comprovativo do escalão de Abono de Família (apenas para o 1º e 2º escalão).

Data:____/____/_____
Entreguei os documentos necessários.
O(A) Encarregado(a) de Educação

_______________________________

Recebi os documentos necessários
A Assistente Técnica

_________________________
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