BOLETIM DE CANDIDATURA - PRÉ ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
REFEIÇÕES

TRANSPORTE

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

ANO LETIVO 2021/2022

PROLONGAMENTO

(1ºciclo)

(Pré-Escolar)
Nº do processo: ____________

AGRUPAMENTO ___________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA __________________________________________

Nº de identificação: _________
(a preencher pelos serviços)

Ano de escolaridade ano letivo 2020/2021:

1º

PRÉ-ESCOLAR

2º

3º

4º

turma

Ano de escolaridade que frequentará

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Nome: ___________________________________________________________________________ NIF
nº de identificação fiscal - obrigatório

Data de nascimento ____ / ____ / ______

Tipo de Documento de Identificação ______________________ Nº _______________ Necessidades Educativas Especiais: Sim

Não

Nome do Pai __________________________________________________________________Contacto:
Nome da Mãe _________________________________________________________________Contacto:

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Nome _____________________________________________________________________________ Grau de parentesco _________________
NIF

nº de identificação fiscal - obrigatório

Morada: _____________________________________________________________________________________________________________
Localidade __________________________________________Código postal: _________-_______ - ___________________________________
Freguesia: ________________________________ Concelho: ______________________________
Telefone:

Telemóvel:

E-mail:
MAIÚSCULAS

REFEIÇÕES
Pretende inscrever-se no serviço de refeições?

Sim

Não

O aviso de pagamento será enviado via telemóvel por SMS.

Dias de refeição: 2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Utilizar o contacto do Encarregado de Educação? Sim

Não

Outro. Qual? ________________________________________________________________________________________________________
Para desistência ou alteração de dados é necessário dirigir-se aos serviços da Câmara Municipal de Benavente ou envio de pedido por email.

LANCHE DA TARDE (gratuito para os alunos de escalão A)
Pretende que o seu educando usufrua de lanche na escola?

Sim

Não

Dias de refeição: 2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Para desistência ou alteração de dados é necessário dirigir-se aos serviços da Câmara Municipal de Benavente ou envio de pedido por email.

PROLONGAMENTO DE HORÁRIO (apenas pré escolar)
Pretende inscrever-se no prolongamento de horário?

Sim

Não

TRANSPORTE ESCOLAR (apenas 1º ciclo)
Apenas serão abrangidos pelo serviço de transporte escolar quando residam a mais de 3 km do estabelecimento de ensino mais próximo.

Necessita de transporte escolar?
Tipo de transporte:

Sim

Veículo Municipal

Não
Taxi

Nº Km casa/escola ______ Nº Km casa/paragem ______
Rodoviário

Nº Passe

Local de embarque ___________________________________________
No caso de solicitar transporte pela 1ª vez terá de anexar o documento MOV e 1 fotografia.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
O aluno foi subsidiado no ano anterior?
Escalão atual 1º Escalão

Sim

2º Escalão

Não

Em que Escalão

3º Escalão

Tem irmãos a frequentar outros estabelecimentos de ensino? _______ Qual?________________________________________

Documentos anexos ao boletim:
Declaração da Segurança Social atualizada (documento obrigatório para efeitos de atribuição de escalão)
Comprovativo de morada (recibo de água, luz, etc.)
Caso se aplique, comprovativo N.E.E. (Necessidades Educativas Especiais)
Caso se aplique, transporte escolar pela 1ª vez – juntar modelo MOV e 1 fotografia
Comprovativo do NIF (número de identificação fiscal) do aluno

TERMO DE RESPONSABILIDADE
O Encarregado de Educação assume inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações
constantes deste boletim. Falsas declarações implicam, para além de procedimento legal, imediato cancelamento dos
subsídios atribuídos e reposição dos já recebidos.
_______________________, _____ de __________________ de 20 _____

__________________________________________
Assinatura do Encarregado de Educação

A PREENCHER PELA ESCOLA
Confirmação da matrícula do aluno na escola designada
e entrega dos documentos solicitados (declaração da segurança social,
caso se candidate a auxílios económicos).
(assinatura e carimbo)

________________________, _______ de ___________________ de 20 _____

PROTEÇÃO DE DADOS: CONSENTIMENTO
A privacidade e a segurança dos seus dados pessoais foram e continuarão a ser uma prioridade nossa.
De acordo com o disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, o tratamento dos seus dados pessoais na parte que se refere à
utilização do seu email, implica que nos dê previamente o seu consentimento para esse efeito, validado por uma “… manifestação de vontade,
livre, específica, informada e explicita.”
A UTILIZAÇÃO DO EMAIL E NÚMERO DE TELEMÓVEL terá como finalidade o envio de informação considerada relevante referente à prestação
do serviço de refeições e à comunicação de projetos de educação alimentar.
A UTILIZAÇÃO DO NOME, MORADA, NIF por parte do Município de Benavente, terá como finalidade a emissão de faturas referentes às
refeições escolares.
Enquanto titular dos dados pessoais tem o direito de retirar o seu consentimento, manifestando essa vontade através do email: educacao@cmbenavente.pt
AUTORIZO O MUNICÍPIO DE BENAVENTE A TRATAR OS DADOS PESSOAIS NOS TERMOS E PARA A FINALIDADE APRESENTADA:
SIM
NÃO
_____________________________________________
Benavente, ______ de __________________________ de 2021

Assinatura do Encarregado de Educação

Para desistência ou alteração de dados é necessário dirigir-se aos serviços
da Câmara Municipal de Benavente ou envio de pedido por email.
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO: Telefone: 263 519 645 | Telemóvel: 962 018 637 | Email: educacao@cm-benavente.pt
Toda a informação em www.cm-benavente.pt

