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FICHA DE CARATERIZAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Esta ficha deve ser preenchida em letra legível e em maiúsculas. As quadrículas  devem ser assinaladas com um "x" 
                                                          
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 III – REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – Alimentação Escolar   

A. Pretende Almoço Escolar: Sim       Não  

Se assinalou SIM, por favor indique:    Geral       Vegetariana   

O custo do almoço varia de acordo com o escalão de Ação Social Escolar e legislação em vigor:  Escalão A: isento,  Escalão B: €0,73, 

Sem Escalão: €1,46.  (Os valores a cobrar poderão sofrer atualizações por decisão do Ministério da Educação). 

B. Pretende Lanche Escolar (gratuito):   Sim         Não    

Se assinalou SIM, por favor indique:    Geral  Vegetariano  Ovolactovegetariano  

*Restrições Alimentares: Sim         Não  

Por motivo de saúde: Sim         Por motivo étnico/religioso: Sim          

No caso de assinalar alguma restrição alimentar deverá:  

Por motivo de saúde, enviar  Declaração Médica especificando a restrição. Por motivo étnico/religioso informar/declarar, 

por escrito, o(os) alimento(s) a excluir. As declarações devem ser enviadas  até ao dia 31.08.2022, para o email 

institucional gestaoescolar@cm-porto.pt. Os alunos/as que entreguem após o 31/08/2022 deverão proceder ao envio da 

declaração via e-mail, à data do preenchimento da ficha. 

 A falta destas comunicações implicará o desconhecimento da restrição e consequentemente a impossibilidade de a 

implementar. 

C. Fruta Escolar: será disponibilizada fruta a todos os alunos, gratuitamente, duas vezes por semana. 

 

II- Identificação do Encarregado de Educação: 
 

Nome completo:                          
 

                              
 

  NIF __________________________                  Cartão de Cidadão / BI Nº _________________-_______ 
 

Morada:                            
 

                               
 

Código Postal __________ - _______                                  Localidade _____________________________________ 
 
Telefone ________________________________                Outros Contactos _______________________________ 
 
E-Mail ________________________________________________________________________________________ 

I – Identificação do Aluno: 
 
Agrupamento de Escolas:__________________________________________________________________________ 
 
Estabelecimento de Ensino: ________________________________________________________________________ 
 
Aluna/o (nome completo):                         
 

                                  
 

NIF __________________________                  Cartão de Cidadão Nº ____________________-________ 
                                                                     

Data de Nascimento _____/_____/_______                         Género:      Feminino          Masculino  
                                                                                    
Filha / Filho de:   _________________________________________________________________ 
Filha / Filho de:   _________________________________________________________________ 
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Data:___/___/___                                           Assinatura do/a Encarregado/a de Educação        

 

      

                                  _____________________________________________ 

O Município do Porto assegura que os dados pessoais recolhidos serão exclusivamente utilizados para a instrução e gestão dos serviços prestados pelo 

Município, desenvolvido com fundamento nas atribuições e competências municipais em matéria de Educação constantes da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro. Os dados recolhidos podem também ser utilizados para fins estatísticos. Os/As Encarregados/as de Educação podem aceder aos dados 

respetivos e solicitar pessoalmente ou por escrito junto da Divisão Municipal de Gestão Escolar, da Direção Municipal de Educação a sua atualização e/ou 

correção. O nome do/a aluno/a poderá ser partilhado com entidades externas ao Munícipio do Porto decorrentes de obrigação legal na atribuição de 

subsídios. 

Contacto do Responsável pelo Tratamento de Dados – Município do Porto, Direção Municipal de Educação (dme@cm-porto.pt), Contacto do Encarregado 

da Proteção de Dados – rgpd@cm-porto.pt.  Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município do Porto consulte o nosso site em 

https://www.cm-porto.pt/legal/politica-de-privacidade 

III – REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – Programas/Projetos   
 
Porto de Apoio à Família: Programa Municipal concebido para o desenvolvimento das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF), 

elevando a qualidade de educação pré-escolar, aproximando a resposta ao conceito de Escola a Tempo Inteiro. As atividades decorrem 

durante o tempo não letivo, bem como durante as interrupções letivas, indo de encontro às necessidades das famílias, instituindo a 

gratuitidade de pagamento destas atividades entre as 9h e as 17h30, para todas as crianças inscritas na educação pré-escolar. 

Os projetos integrantes deste programa são: 

 Crescer com a Música – Projeto que visa promover o enriquecimento curricular no domínio da música, através do desenvolvimento 

de sessões semanais, com a duração de 45 minutos, dinamizadas por técnicos especializados. 

 Formar Campeões Para a Vida – Este projeto enquadra-se no âmbito do programa Parcerias para o Impacto, desenvolvido pela 

Escola de Judo Nuno Delgado e traduz-se na formação global de cidadãos, propondo-se a trabalhar valores para a vida. É dinamizado 

em sessões semanais, com a duração de 45 minutos. 

  Expressão Físico-Motora – Este projeto promove o desenvolvimento de qualidades físicas multifacetadas, nomeadamente, a 

coordenação o equilíbrio e a noção do esquema corporal, bem como de competências socioafetivas. 

As atividades serão desenvolvidas por entidades externas contratadas pelo Município do Porto e especializadas nas referidas áreas. 

Pretende a frequência das 15h30 às 17h30 (gratuito) Sim  Não    

Pretende a frequência Antes das 9h00 Sim      Não   | Depois das 17h30 Sim  Não              

No horário antes das 09h00 e após as 17h30, será cobrada a taxa nos termos da Lei em vigor (Despacho Conjunto nº 300/97 de 9 de setembro) ou 

normativos aplicados à data. 

 

Termo de Responsabilidade 

O/A Encarregado/a de Educação assume inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações aqui prestadas, com 

conhecimento de que as falsas declarações implicam procedimento legal. 
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