
NIPG________/______

Data____/____/______

□   Azambuja       □ Vale Aveiras □ Alto de Azambuja  

Nome completo do aluno

Ano de escolaridade Turma ____/____/_________

Documento de idendificação n.º C.C. □ Outro □
NIF _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nome do Encarregado de Educação

Grau parentesco Morada

N.º Andar Localidade -

Telefone email

□ 

□ 

________________________________________ Data   ____ /____ /_______

□ 

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 de 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 2021/2022, no Município

de Azambuja, 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 das Atividades de Enriquecimento Curricular para o 1º ciclo do ensino básico tendo em vista as

finalidades de organização e gestão do serviço.

Para os devidos efeitos, e de acordo com o nº 2, do artigo 8º da portaria nº 644-a/2015, de 24 de agosto, declaro assumir o compromisso de

honra, que o meu educando frequentará assídua e responsavelmente as atividades de enriquecimento curricular até ao final do ano letivo.
NOTA:

Portaria nº 644-a/2015, de 24 de agosto, do gabinete do 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 nº 51/2012, de 5 de setembro.

Centrado no bem-estar e desenvolvimento de competências socioemocionais nas crianças, através de estratégias

de alto impacto (design thinking, aprendizagem cooperativa e metodologia de projeto).

Programa educativo multidisciplinar que associa saúde alimentar, desporto e desenvolvimento de competências

socioemocionais.

Assinatura 

ATIVIDADES EM QUE INSCREVE O ALUNO (assinalar com X)

Registo de Entrada

DDJ - Divisão de Desporto e Juventude

(obrigatório o preenchimento de todos os campos)

DADOS DO ALUNO

Passaporte □
N.º de Beneficiário

Data de nascimento

Agrupamento de Escolas:

AEC - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

NovaAec

Atividade Desportiva

1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Código Postal
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□ 

□ 
□ 

□ Autorizo o envio de notificações no decorrer do processo através de correio eletrónico e SMS

□ Não autorizo   

(*) Encarregado de Educação

________________________________________ Data   ____ /____ /_______

Autoriza que o Município de Azambuja 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 Azambuja utilize os dados, sem possibilidade de identificação do detentor dos mesmos, para

tratamento estatístico.

Assinatura 

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO MENOR

Autoriza a preservação dos dados pessoais pelo período necessário ao cumprimento da sua finalidade.

2. DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Declaro que, ao abrigo do Regulamento Geral da Proteção de Dados, dou o meu consentimento para recolha e tratamento dos dados

pessoais ao Município de Azambuja, ficando os mesmos disponíveis nas bases de dados do Município.

Enquanto titular dos dados pessoais tomei conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado,

mediante pedido de consulta e de acesso aos dados ao Responsável pelo seu tratamento, bem como alterá-los ou retifica-los, não

comprometendo a licitude do tratamento efetuado e das obrigações legais a que o Município está sujeito, sem prejuízo da necessidade

desses dados se manterem arquivados, sempre que justifique.

Importante: Leia a Política de Privacidade e Aviso Legal do Município de Azambuja em: www.cm-azambuja.pt

Nome(*) _______________________________________________________________ com o CC/BI n.º _____________________ valido

até ___/___/______ residente em __________________________________________________________________________ autorizo a

recolha e o tratamento de dados do menor _____________________________________________________________ nos termos

declarados, para os fins requeridos e para utilização do Município de Azambuja. 
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