
 

 

Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 

Agrupamento de Escolas de Pegões, Canha e Santo Isidro - 170100 

Escola Básica 2.3 de Pegões 

  
 
 

Ficha de Inscrição 

Serviço de Apoio à Família nos Jardins de Infância 

Ano Letivo 2021/2022 

 

As actividades de complemento de horário funcionam de acordo com o Regulamento das 

Atividades de Animação e Apoio à Família aprovado pela Câmara Municipal do Montijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Assinatura do Encarregado de Educação: ____________________________________ 

Data: ____/____/____ 

Notas: 

1. De acordo com os artigos 3º e 4º do capítulo II do Regulamento, para fundamentar a necessidade de usufruir dos serviços, é 

necessário anexar declaração das entidades patronais dos membros do agregado familiar, comprovativa dos locais e horários de 

trabalho de cada um deles, onde conste a distância entre o local de trabalho e o Jardim de Infância. 

2. De acordo com o artigo 16º do capítulo VI do Regulamento, para que a comparticipação familiar possa ser determinada, deverão 

ser preenchidos os Boletins de Caracterização Sócio-Económica; caso contrário, as famílias comparticiparão com os valores 

máximos anualmente definidos para cada serviço. 

 CAPTAÇÃO DE IMAGENS 

Com objetivos de interesse pedagógico, as imagens captadas nas mais diversas atividades escolares poderão ser 

publicadas em trabalhos, exposições, jornais escolares ou páginas da Internet pertencentes às escolas deste 

Agrupamento. 

 

            Autorizo a publicação de imagens em que esteja o meu educando.  

           Não autorizo a publicação de imagens em que esteja o meu educando. 

 

 DESLOCAÇÃO NA LOCALIDADE 

A fim de desenvolver atividades educativas, o meu educando pode deslocar-se na localidade sempre que necessário 

e acompanhado do professor. 

 

Autorizo a sua deslocação. 

           Não autorizo a sua deslocação. 

 

AAAF:       Sim                    Não 

 Durante os períodos letivos:  Manhã: das _________ às 9h30m 

      Tarde: das 15h30m às _________  

Nas Interrupções Letivas:  Sim   Não 

 

A inscrição nas AAAF carece de apresentação de uma declaração da entidade patronal com horário dos 

Pais/Encarregado de Educação ou de quem tiver o poder paternal da criança. Esta declaração deverá ser 

entregue/enviada para eb2.3pegoes@gmail.com, impreterivelmente até ao dia 17 de agosto de 2020. 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Jardim de Infância que pretende frequentar: ______________________________________ 

Contacto disponível: 

Pai ________________ Mãe ________________ Outro ________________ 

É Autorizada a Saída das Actividades: 

Transporte: ___________ Acompanhado por: ____________________________________ 

mailto:eb2.3pegoes@gmail.com

