JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS
FICHA DE INSCRIÇÃO -AAAF/CAF INTERRUPÇÃO LETIVA SETEMBRO DE 2022

(3PÁG.)

SEMANAS

UNIDADES ESCOLARES(ASSINALAR COM X)
ESCOLA Nº 36
ESCOLA ARCO-ÍRIS

1ª SEM: 01/09 a 02/09

2ª SEM: 05/09 a 09/09

3ª SEM: 12/09 a 15/09
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ESCOLA SARAH AFONSO

FICHA DE INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO ANO LETIVO 2022-2023 - AAAF/CAF e REFEITÓRIOS ESCOLARES
Ano Letivo:

2022/2023

Agrupamento:

Escola:

JI

1º Ciclo
Ano/Classe:

AAAF(Jardim de Infância)

CAF(1ºCICLO)

Refeições Escolares

Acolhimento + Prolongamento

Acolhimento 08:00/09:00

Almoço

Acolhimento + Prolongamento

Lanche

Foto a cores ou fotocópia a
cores para inscrição pela 1ª
vez.

08:00/09:00 - 15:00/17:30

Extra-Horário 17:30/19:00

08:00/09:00 - 17:30/19:00

(Necessário apresentação de

declaração da emtidade Patronal)

Identificação da Criança ou Aluno
Com NEE?

Nome:
Descrição da NEE:
Morada:
Codigo Postal:

Localidade:

Data Nascimento:

Idade:

CC Nº:

Utente SNS Nº:

Código:

NIF nº:

Data de Validade CC:

Seg . Social nº:

Nome do Pai

Contacto:

Nome da Mãe

Contacto:

Filiação:

Tem irmãos na CAF?

Sim

Não

Quantos?

Nome(s):

Escola:

Ano/Classe:

Identificação do/a Encarregado/a de Educação
Nome:
Morada:
Parentesco:

Contacto:

CC Nº:

NIF nº:
e-mail:

Autorizações de Saída | Contactos de Emergência
Além do/a Encarregado/a de Educação, a criança ou aluno pode sair das AAAF/CAF acompanhado por:
Nome:
Parentesco:

Contactos:

Nome:
Parentesco:

Contactos:

Nome:
Parentesco:

Contactos:

Sim

Não

Dados Clínicos (doenças, alergias, cuidados especiais, etc… ) - Mediante apresentação de comprovativo médico

Restrições Alimentares (intolerâncias, alergias a alimentos, etc… ) - Mediante apresentação de comprovativo médico

Adesão Débito Direto:

Não

Sim

(Obrigatório o preenchimento da ficha de autorização de débito direto na qual
deve constar comprovativo do IBAN (legível) emitido pela entidade bancária
onde conste o nome do titular da conta).

Nota informativa

No âmbito da inscrição ou renovação da inscrição dos alunos/crianças no AAAF (Jardim de Infância), CAF (1ºciclo) e Refeições Escolares, a Junta de Freguesia
dos Olivais, pessoa coletiva número 507001460, com sede em Rua General Silva Freire, 1849-029, Olivais, irá recolher dados pessoais na qualidade de
Responsável pelo Tratamento. A Junta de Freguesia dos Olivais irá recolher dados de identificação e de contacto dos alunos/crianças, irmãos, encarregados
de educação, de contactos de emergência e de pessoas autorizadas a levar os alunos/crianças, para fins de inscrição ou renovação da inscrição e gestão da
relação contratual, nos termos e para os efeitos do artigo 6.º, n.º 1, alínea b) do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Durante este período poderá, em
qualquer momento e de forma gratuita, exercer os seus direitos de acesso, retificação ou de eliminação dos dados, oposição, limitação e portabilidade dos
seus dados, através de geral@jf-olivais.pt. Poderá ainda apresentar a sua reclamação referente ao presente tratamento de dados à Comissão Nacional de
Proteção de Dados. Para mais informações relativas a este tema, por favor contacte o Encarregado de Proteção de Dados da Junta de Freguesia dos Olivais
para o endereço de email geral@jf-olivais.pt ou por carta dirigida ao DPO da Junta de Freguesia dos Olivais para supra referida.

Consentimentos
No âmbito dos programas AAAF (Jardim de Infância), CAF (1ºciclo) e Refeições Escolares disponibilizados pela Junta de Freguesia dos Olivais, solicita o seu
consentimento (*) para:
A captura e partilha de fotografias e voz dos alunos/crianças na internet (i.e., redes sociais e website institucional da Junta de Freguesia dos Olivais).
A captura e partilha de fotografias e voz dos alunos/crianças para uma utilização interna (i.e., exposições escolares ou arquivo).
A recolha de dados de saúde dos alunos/crianças (i.e., dados clínicos e restrições alimentares) de forma a garantir a segurança e saúde dos mesmos.
A Junta de Freguesia dos Olivais irá recolher, na qualidade de Responsável pelo Tratamento:
a)A fotografia e a voz dos alunos para efeitos publicação na internet ou para efeitos de utilização interna. Estes dados são recolhidos com o
consentimento dos encarregados de educação dos alunos/crianças, nos termos e para os efeitos do artigo 6.º, n.º 1, alínea a) do RGPD.
b)Os dados de saúde dos alunos/crianças (i.e., dados clínicos e restrições alimentares) de forma a salvaguardar a saúde e a segurança dos mesmos. Estes
dados são recolhidos com o consentimento dos encarregados de educação dos alunos/crianças, nos termos e para os efeitos dos artigos 6.º, n.º 1, alínea a) e
9.º, n.º 2, alínea a) do RGPD.
Os dados recolhidos serão conservados pelo prazo do ano letivo. Durante este período poderá, em qualquer momento e de forma gratuita, exercer os seus
direitos de acesso, retificação ou de eliminação dos dados, oposição, limitação e portabilidade dos seus dados, através de geral@jf-olivais.pt. Poderá ainda
apresentar a sua reclamação referente ao presente tratamento de dados à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Para mais informações relativas a este
tema, por favor contacte o Encarregado de Proteção de Dados da Junta de Freguesia dos Olivais para o endereço de email geral@jf-olivais.pt ou por carta
dirigida ao DPO da Junta de Freguesia dos Olivais para Rua General Silva Freire, 1849-029, Olivais.

Declaro que as informações que preenchi nesta Ficha de Inscrição são verdadeiras, que conheço os Regulamentos de Acesso e Funcionamento, que tomei
conhecimento das condições constantes na presente ficha e que CONSINTO as condições expressas nos Consentimentos.

Data:

__________/__________/__________

Assinatura*:

