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FICHA DE RENOVAÇÃO 

PROGRAMA CRESCER MELHOR 

Educação Pré-Escolar 

Data de Início - _______________ 

1 – Identificação do Estabelecimento:                                              
Jardim de Infância: ______________________________________________________________________  

2 – Dados de Identificação: 
Nome do aluno: ________________________________________________________________________ 
N.I.F do aluno: _______________________________________________ código C.M.:_______________ 

Nome do Encarregado de Educação:_______________________________ código C.M.:_______________ 
Grau de Parentesco:_________  Morada: ____________________________________________________ 

Cód. postal: _________-_______ - _____________________________ N.I.F________________________ 
Tel.:_________________________Tlm.:_________________________/____________________________ 
E-mail:_________________________________________________________________________________ 

Profissão: ________________________  Local de Trabalho: _________________  Horário:_____________ 
Entidade Patronal:_________________________Contacto:_________________________________ 

3 - Actividades de Animação e de Apoio à Família 

Prolongamento da manhã:       SIM_____ NÃO_____              A partir das ___h___ 

Prolongamento da tarde:          SIM_____ NÃO_____    

Serviço de Almoço:                   SIM_____ NÃO_____    

4 - Aderir à Fatura Electrónica:   

SIM_____ NÃO_____   

Se respondeu sim , escreva o seu E-MAIL___________________________________________________ 

Nota: Deve ter atenção que após adesão deixará de receber por correio normal. Todas as facturas serão enviadas para 

a caixa de correio electrónico que indicou, pelo que deve confirmar se o mesmo está corretamente escrito. 

5 - Aderir ao Débito direto: 

SIM_____ NÃO_____   

Nota: Se respondeu sim, deverá entregar o comprovativo de IBAN, com identificação do Encarregado de 
Educação. 
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6 - O aluno tem irmãos inscritos no Programa Crescer Melhor 

SIM_____ NÃO_____   

Se respondeu sim, identifique o(s) irmão(s) e o estabelecimento escolar que frequenta: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7 - Em caso de acidente contactar (indicar nome e contacto, por ordem de prioridade) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

8 - Pessoas autorizadas a recolher o aluno (indicar nome , parentesco e contacto): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

9 - Seguro  - Só  é necessário activar seguro do crescer melhor ou apresentar apólice de seguro particular, 

durante as interrupções letivas. 

10 - Transporte - Se necessitar de transporte deverá dirigir-se à Junta de Freguesia da sua área de 

residência. 

11 -  Documentos a anexar:  

__ Declaração do Escalão de Abono Família*;  

__ Comprovativo do horário de trabalho passado pela entidade patronal;  

__ Cópia de apólice do seguro de acidentes pessoal; 

__ Apresentação dos documentos de identificação do aluno e encarregado de educação. 

__ No caso de alergias alimentares, anexar declaração médica. 

*Caso pretenda ficar dispensado da junção de documento comprovativo do escalão de abono de família do seu 
educando, ficará automaticamente posicionado no Escalão 3. 

12 - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 

Autorizo e consinto, o tratamento dos meus dados pessoais e do meu educando durante o ano letivo 

____________, relativamente ao Programa Crescer Melhor.  

Assinatura:____________________________________________________ 

Data:_________________________
         


