FICHA DE PRÉ INSCRIÇÃO – Creche, Pré-Escolar e CATL
Data ___ / ___ / _____

Hora: _____ : _____

1ª Inscrição

N.º ___________

Renovação

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA
Nome ____________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento ____ /____ /________

(Data prevista para o nascimento ____ /____ /________ )

Morada___________________________________________________________________________________________
Localidade_____________________________________ Código Postal________________________________________

Deve anexar comprovativo da morada fiscal da criança
FILIAÇÃO

Nome da Mãe _____________________________________________________________________________________
Morada___________________________________________________________________________________________
Telefone ____________________________________ Telemóvel _____________________________________________
Profissão ________________________________________ Horário do Emprego ________________________________
Local de Emprego_______________________________________ Telefone ____________________________________
E-MAIL ___________________________________________________________________________________________
Nome do Pai _______________________________________________________________________________________
Morada___________________________________________________________________________________________
Telefone ____________________________________ Telemóvel _____________________________________________
Profissão ________________________________________ Horário do Emprego ________________________________
Local de Emprego_______________________________________ Telefone ____________________________________
E-MAIL ___________________________________________________________________________________________

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tem irmãos?

Sim
Não

Irmãos a frequentar a Instituição? Sim

Nome ____________________

Resposta Social ______________

Não

Tem irmão pré-inscrito? Sim

Nome _____________________

Data Nasc. ___ / ___ / ______

Não
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Encaminhamento de outros serviços?

Sim

Especifique ___________________________________

Não
Observações
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

PRIORIDADES
Jardim de Infância de Tercena
DATA PROVÁVEL DE ADMISSÃO
Jardim de Infância de Leceia

___________________________

CATL Tercena
CAJ Politeira

Perante a presente declaração, manifesto a minha vontade livre, específica, informada e explícita, enquanto titular
dos dados fornecidos, que os mesmos sejam objecto de tratamento com a finalidade de pré-inscrição e cumprimento
de outras obrigações legais do Centro Social e Paroquial de Barcarena, desde a presente data, até ao final do
processo. (Lei n.º 67/98 de 26 de Outubro – Lei da Protecção de Dados Pessoais).

Tercena, ___ de _____________ de _______

Assinatura ________________________________________________________

(A preencher pelos Serviços)

CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE
Idade da criança
Ausência ou indisponibilidade dos pais em assegurar cuidados básicos
Baixos recursos económicos do agregado familiar
Criança em situação de risco
Pais a residir e/ou trabalhar na área do estabelecimento
Irmãos a frequentar o estabelecimento
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Pré Inscrições ano lectivo 2022/2023
Creche – Pré Escolar - CATL
14 de Março a 01 de Abril de 2022

Para efeitos de Pré-Inscrição para o ano lectivo 2022/2023, os Pais/ Encarregados de
Educação deverão candidatar-se através do preenchimento de Ficha própria, disponível
aqui, a qual constitui parte integrante do processo de cliente.
Esta Ficha deverá ser enviada para o email: inscricoes@cspbarcarena.pt
Recebida a candidatura, a mesma é analisada pela equipa técnica do CSPB, a quem
compete elaborar a proposta de admissão ou, quando tal se justificar, submetê-la à
decisão da Direção do CSPB.
Até final de Maio, será dado conhecimento aos Pais / Encarregados de Educação da
decisão de aceitação da inscrição por telefone. No caso de não existir vaga, a comunicação
será feita por carta, ficando, sempre, o processo em lista de espera.

