Boletim de Inscrição nas AAAF da Educação Pré-escolar e CAF do 1.º Ciclo do Ensino Básico em período letivo
Ano letivo 2020/2021
Escola Básica de:
Nome do aluno:

1. Valência e modalidade de frequência pretendidas (a preencher pelo Encarregado de Educação):
Assinale, por favor, com um X a valência e modalidade de frequência pretendidas para o período letivo.
NB: No caso da CAF, apenas poderá ser indicada uma única modalidade de frequência, pelo que a opção assinalada deverá
corresponder à que melhor responde às necessidades do seu agregado familiar.

Valência e Modalidade de Frequência
AAAF - Pré-escolar

CAF - 1º Ciclo:
manhã (acolhimento)

tarde

manhã e tarde (acolhimento e tarde)

Informação sobre o tratamento de dados pessoais
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento (UE) 2016/679)

De acordo com o RGPD, O Município enquanto responsável pelo tratamento, informa que pode exercer os direitos previstos
no art.º 13º, designadamente: Direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do tratamento,
de portabilidade, de oposição, de ser informado em caso de violações de segurança.
Para mais informações, deve consultar http://www.cm-guimaraes.pt/p/rgpd
Para efeitos do disposto no Despacho Conjunto nº 300/97, de 4 de setembro, as informações constantes deste processo
destinam-se exclusivamente ao cálculo do valor de comparticipação mensal pela frequência das Atividades de Animação e
Apoio à Família pela Divisão de Educação da Câmara Municipal.
O prazo de conservação dos dados é de 1 ano letivo.
Guimarães,

de

de 20

(Assinatura do Encarregado de Educação)
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2. Situação familiar (a preencher pelos Serviços Administrativos do Agrupamento de Escolas):

Para efeitos do disposto nos nº 7 e 8 do art.º 33º do Regulamento Municipal de Educação, assinale, por favor, a
opção aplicável:

a)

quanto ao aluno:

aluno integrado no estabelecimento de ensino em resultado do reordenamento da rede escolar

aluno proveniente de agregado familiar integrado no contingente de refugiados

aluno integrado em família de acolhimento e/ou avós

nenhuma das situações

b) quanto à família:
família monoparental

família com mais de 1 criança a frequentar a CAF
Nome(s):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
família com crianças e alunos a frequentar as AAAF e a CAF na mesma escola básica
Nome(s):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

nenhuma das situações

Está conforme documentos originais.
Serviços Administrativos

(Assinatura do Assistente Técnico, com aposição do carimbo em uso no Agrupamento de Escolas)
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