FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO
JARDIM DE INFÂNCIA
(crianças nascidas nos anos 2017, 2018 e 2019)

Ano letivo 2022/2023
Pré-inscrição n.º: _____
(a preencher pelo estabelecimento)

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA
Nome: _________________________________________________________________________________________
Data de nascimento: ___/___/______ Idade no dia 01 de setembro/2022: ___________(anos) ___________ (meses)
Morada:________________________________________________________________________________________
Código Postal: ________-______ Localidade: _____________________ Telefone: _____________________________
NIF: _________________________________ NISS: _________________________________

2. FILIAÇÃO
Nome da mãe: ___________________________________________________________________________________
Telemóvel: ___________________________ Idade (mãe): ____________________NIF:________________________
E-mail: _______________________________________________ Profissão: _________________________________
Entidade patronal: __________________________________________________ Telefone (emprego): ____________
Nome do pai: ____________________________________________________________________________________
Telemóvel: ___________________________ Idade (pai): ____________________NIF:_________________________
E-mail: _______________________________________________ Profissão: _________________________________
Entidade patronal: __________________________________________________ Telefone (emprego): ____________
3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tem irmãos a frequentar o estabelecimento?

 Sim

A criança tem necessidades educativas especiais?

 Não

 Sim

Se sim, em que sala? ______________________

 Não

Se sim, especifique:____________________
_______________________________________

A criança é filho(a) de funcionário da Universidade do Algarve?
A criança é filho(a) de estudante da Universidade do Algarve?

 Sim
 Sim

 Não
 Não

A criança já frequentou outro estabelecimento?
 Sim
 Não
Se sim, indique o nome do último
estabelecimento frequentado: ________________________________________
Caso a criança seja filho(a) de funcionário/estudante da Universidade do Algarve entregar:
Comprovativo da situação

 Data da entrega_______________ O Funcionário:__________________________
A Família:______________________________
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4. VISITA ÀS INSTALAÇÕES
Visita às instalações?
Sim 
Não, a família assim o entendeu 
Não, o estabelecimento não tinha disponibilidade 

Motivo:_________________________

5. PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DADOS
 Declaro que as informações prestadas são verdadeiras e completas.

Com a entrada em vigor no dia 25 de maio de 2018, do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). No estrito
respeito pela legislação em vigor, o Arco-Íris garante a todos a proteção e confidencialidade dos dados que nos foram
fornecidos, e que estes serão utilizados única e exclusivamente por nós, para envio de informação relativa ao funcionamento
do serviço e das suas atividades e não serão nunca transmitidos a qualquer outra entidade. Em consonância com o novo
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), os interessados podem, a qualquer momento, solicitar a alteração, a
eliminação ou a modificação dos dados que partilham connosco.

6. ASSINATURA
Identificação da pessoa que inscreve a criança: _________________________________________________________
B.I. / Cartão de Cidadão nº: __________________________
Assinatura: ___________________________________________________________________
Faro, _____de__________________ de 20_____

A preencher pelo estabelecimento:
Data de receção: _____ /_____ /20_____
Assinatura:_____________________________________________________

DESISTÊNCIA DA INTEGRAÇÃO DA CRIANÇA NA INSTITUIÇÃO
Motivo:__________________________________________________________________________________
Data: _____ /_____ /20_____
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Observações:______________________________________________________________________________

