Prolongamento de Horário -Pré Escolar

Exmo. Sr. Presidente

ANTES DE PREENCHER LEIA COM ATENÇÃO TODO O FORMULÁRIO. PREENCHA COM
MAIÚSCULAS

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Nome:
NIF:
Domicílio:
Sítio/Lugar:
Localidade:

C. Postal:

Telefone:
Email:
Forma de notificação: ☐ Autorizo/ou ☐ não autorizo, no âmbito deste procedimento sejam efetuadas por correio
eletrónico, para o endereço acima indicado (Art.º 112.º n.º 2 b) do CPA, Decreto-Lei n.º 4/2015, de 4 de janeiro.

O REQUERIMENTO
Vem requerer a v. Ex.ª apoio no âmbito do prolongamento horário para o educando ,

Morada
Data de Nascimento

NIF

Matriculado no ano letivo
Nome da Mãe

/

Nome do Pai
Número de elementos que compõem o agregado familiar

DOCUMENTOS A ENTREGAR E INFORMAÇÕES
As atividades de animação de Prolongamento de Horário nos Jardins-de-infância, visa permitir adaptar os tempos de
permanência das crianças no jardim-de-infância às necessidades das famílias. A componente socioeducativa é
comparticipada pelas famílias, com base nos escalões de rendimento per capita, (indexados à remuneração mínima
mensal), em conformidade com a legislação em vigor.
☐Fotocópia da Declaração de IRS/IRC e demais documentos justificativos de rendimentos e despesas referentes ao ano
civil imediatamente anterior ao ano a que o Boletim diz respeito ou;
☐Fotocópia dos recibos de vencimento dos meses de Abril e Maio do ano em curso, acompanhados de certidão negativa
das finanças em como não entregou o IRS;
☐Comprovativo de despesas com prestações de habitação,

COMPROVATIVO DE ENTREGA DO REQUERIMENTO
Recebi do encarregado de educação do aluno
O requerimento de candidatura à ação social e escolar em

/

/

________________________________
A Escola (assinatura e carimbo)
Praça da República, 2864-007 MOITA
Telefone 212 806 700 | Fax 212 894 928
www.cm-moita.pt | cmmoita@mail.cm-moita.pt
Contribuinte nº 506 791 220

A PREENCHER PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Ano letivo de 2019/2020
Agrupamento
Escola básica do
Ano de escolaridade
Aluno com necessidades especiais?

Sim

Não

________________________________
A Escola (assinatura e carimbo)

CERTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.
_____/_____/__________

_____________________________________________________________________
Assinatura conforme documento de identificação

(ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar (exibição do documento de identificação. ou assinatura reconhecida)

Não sendo entregues os documentos mencionados, o valor da mensalidade será correspondente ao escalão máximo.
A oferta de atividades de animação socioeducativa, de inscrição facultativa, são organizadas, geridas e realizadas pelo Município da Moita,
e dinamizadas por um animador com o apoio de um auxiliar de ação educativa, sob a supervisão pedagógica e acompanhamento do(s)
educador(es) titular(es) do jardim de infância. As atividades são desenvolvidas nos estabelecimentos de educação pré-escolar, em estreita
articulação com a componente educativa. A organização das atividades está condicionada à frequência de um número mínimo de 15
crianças, de acordo com as Normas de Funcionamento aprovadas em reunião de Câmara a 21 de junho de 2010, disponíveis em www.cmmoita.pt.
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