Os dados solicitados na presente ficha de inscrição são essenciais para a gestão administrativa dos alunos no âmbito das competências transferidas para as autarquias em matéria
da educação. Neste sentido, necessitamos do seu consentimento livre, explícito, inequívoco e informado, para que possamos tratar os seus dados pessoais conforme o Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, que estabelece regras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das
pessoas singulares. Face ao exposto, no âmbito da inscrição nas Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2018/2019, no Município de Estarreja, o encarregado
de educação declara que:
Autoriza o tratamento dos seus dados pessoais e do seu educando constantes na presente inscrição, na medida do adequado, pertinente e limitado, no âmbito Componente
de Apoio á Família para o 1.º ciclo do ensino básico tendo em vista as finalidades de organização e gestão do serviço.
Autoriza que o Município de Estarreja comunique os dados pessoais às entidades contratadas para o cumprimento das suas obrigações legais e/ou execução dos serviços
enunciados, desde que tais entidades apresentem garantias suficientes de executar medidas técnicas e organizativas adequadas, de modo a que o tratamento dos seus dados
satisfaça os requisitos estabelecidos na legislação em vigor.
Autoriza que o Município de Estarreja a utilize os dados, sem possibilidade de identificação do detentor dos mesmos, para tratamento estatístico.
Autoriza a preservação dos dados pessoais pelo período necessário ao cumprimento da sua finalidade.

Inscrevo o meu educando na(s) vertente(s):
- Acolhimento (8h00-9h00)
- Apoio ao Estudo (17h15-18h00)

Dados Pessoais | Aluno*
Nome do aluno
Escola a frequentar
Data de nascimento

Ano Escolaridade/Turma
Cartão de Cidadão

Número de utente

Dados Pessoais | Encarregado de Educação*
Nome do EE

Grau de parentesco

Morada

Código postal

Contacto telefónico

Contacto de email

*Obrigatório o preenchimento de todos os campos.

DOCUMENTAÇÃO
Comprovativo de Entidade Patronal dos Pais com o horário de trabalho efetuado

INSCREVO e AUTORIZO o meu educando a frequentar a Componente de Apoio á Família (CAF) no 1.º ciclo do ensino básico, promovida
pela Câmara Municipal de Estarreja, em parceria com os Agrupamentos de Escolas do Concelho.
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Para os devidos efeitos, e de acordo com o preceituado no n.º 2, do artigo 8.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, declaro assumir o compromisso de honra, que o meu educando
frequentará assídua e responsavelmente a Componente de Apoio á Família no 1.º ciclo do ensino básico, até ao final do ano letivo.
Nota:
Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do Gabinete de Ministro da Educação e Ciência determina no ponto 2 do artigo 8º o seguinte: “Uma vez realizada a inscrição, os encarregados
de educação comprometem-se a que os seus educandos frequentem as Atividades de Enriquecimento Curricular até ao final do ano letivo, no respeito pelo dever de assiduidade consagrado
no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro”.

_______de______________________ de 201__ ___________________________________
(Assinatura do Encarregado de Educação)

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E COESÃO SOCIAL SETOR SERVIÇOS EDUCATIVOS 1º CICLO ENSINO BÁSICO

