
PROGRAMA CRESCER MELHOR 2015/2016

Ficha de Inscrição – Junho de  2016

1º Ciclo

  Aos Pais e Encarregados de Educação

O programa Crescer Melhor assegura os alunos de 1º Ciclo inscritos no período de 13 de junho a 1 de julho.

Neste período será cobrado o valor  de acordo com a mensalidade do Crescer Melhor e  com o escalão

atribuído  na  declaração  de  abono  de  família, os  valores  apresentados  aplicam-se  aos  alunos  que  se

enquadrem em pelo menos um dos seguintes requisitos:

    - Estudar numa das escolas do concelho;

    - Ser residente no concelho;

Nos restantes casos, o valor da inscrição é de 65! (Serviço de almoço - 30! + Atividades de animação –35!),

sem direito a qualquer desconto.

Os pais e encarregados de educação devem responsabilizar-se pelo transporte dos seus educandos para os

complexos escolares. A inscrição implica a frequência e o pagamento dos serviços. A anulação da inscrição

decorre obrigatoriamente cinco dias antes do seu início. 

Devolver até dia 27 de maio aos animadores (Complexos), ou nas secretarias dos Complexos Escolares.
O horário de funcionamento corresponde ao praticado durante o ano letivo: das 8h00m até 18h30m.

Nome do(a) educando(a)_____________________________________________________________________

Data de nascimento:_____/____/____   N.I.F.:________________ Escalão de abono:________________
Ano_____________________Turma____________________

Encarregado de educação:

Grau de Parentesco:_____________________________________________________________________
Nome do Enc. Educação:_________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________ 

Código Postal________-_________  ________________________________________________________

N.I.F.: ________________________ Contacto: ________________________________________________

E-mail:________________________________________________________________________________
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Selecione o complexo que pretende frequentar: 

Complexo do Furadouro ___              Complexo do Alvito ___              Complexo dos Arcos ___

Por favor assinale com um X os períodos em que o seu educando irá permanecer no Crescer Melhor.

9 de junho 13 a 17 de  junho 20 a 24 de junho 27 a 1  de julho

A criança tem seguro de acidentes pessoal:   SIM____      NÃO____

Caso  não  tenha,  deverá  ativar  o  seguro  do  Programa  Crescer  Melhor  (20!),  nos  serviços
administrativos (Complexo dos Arcos) com 5 dias de antecedência do início da interrupção letiva.

Para o 1º ciclo as refeições terão que ser marcadas normalmente no respetivo complexo.

Observações._____________________________________________________________________________________
                       
_________________________________________________________________________________________

Documento a anexar caso seja a 1ª inscrição:

 Fotocópia do BI/CC do encarregado de educação;

 Declaração do Escalão do abono de família;

 Cópia da Apólice do seguro de acidentes pessoal;

 No caso de alergias alimentares, anexar declaração médica.

Assinatura do Enc. de Educação: _____________________________________Data:______ /_____/_____ 

 Para mais informações contactar o Serviço de Educação.
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