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SEDE 
ANO LETIVO 2018/2019 

ESTABELECIMENTO ENSINO _______________________________________||JI/ ANO DE ESC. ______º   

INÍCIO _______-_______- ______ 

DADOS DO ALUNO: 

Nome do Aluno  _____________________________________________________Data de Nascimento  ____-____-______ 

Morada  _________________________________________________Código Postal _______--_____   __________________ 

Nº Contribuinte ____________________________________ 

Obs: ________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Nome do E.E. _________________________________________________________________________________________ 

Contactos: (Enc. Ed.)_______________________/  ______________________/ outros(_____)  _______________________ 

Email _________________________________________@________________________ 

 

 

INSCRITO PARA:        Acolhimento               Apoio Pedagógico             Transporte           Explicações             Férias Escolares 

 

 

 

 
GARANTIA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais constantes nesta Ficha de Inscrição destinam-se exclusivamente para a realização de todos os procedimentos necessários de gestão e organização 
do Centro de Atividades Educativas do ano letivo 2018-2019. Os dados são confidenciais e utilizados para os fins a que se destinam e para ações de divulgação do 
Grande Sábio, Lda., Ao tratamento dos dados pessoais constantes desta Ficha de Inscrição são aplicáveis as novas disposições previstas em sede de legislação do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 
Após término do ano letivo, os dados pessoais serão eliminados, exceto quando exista uma obrigação legal de conservação dos mesmos, nos termos do art.17.º do 
RGPD. Como titular dos dados, tem o direito à retificação dos dados pessoais inexatos que lhe digam respeito (art.16.º RGPD). Caso, posteriormente, se oponha ao 
tratamento dos dados, estes deixarão de ser tratados, a não ser que o responsável pelo tratamento apresente razões imperiosas e legítimas para prosseguir com o 
tratamento, que prevaleçam sobre os seus interesses, direitos e liberdades. 

Os dados a recolher: ALUNO- nome/ data de nascimento/ morada/ estabelecimento ensino/ ano de escolaridade/ número de identificação fiscal/ horário 
escolar). ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO- nome/ contactos telefónicos/ email). 

 
 
 

 

Eu, na responsabilidade de encarregado de educação, 
declaro que pretendo inscrever o meu educando no 
Grande Sábio, bem como autorizo a utilização destes 
dados conforme o acima explicitado. 
 

 

                                    O Encarregado de Educação, 

………….……………………………………………………………… 

 Data ___/___/____ 

 

                                    

Valida-se a inscrição com a entrega do horário do aluno. 
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