P

RÉ

Reservado aos Serviços

MATRÍCULAS 2019/2020
ENSINO PRÉ-ESCOLAR

Processo n.º

Colocado na turma

Agrafar foto do aluno
a inscrever (NÃO COLAR)

DADOS ALUNO

Nome: __________________________________________________________________________________Data Nasc. _____ /_____ /20___

Doc ident. : Cartão Cidadão c Passaporte c Residência c Outro ____________________

_______________________________

Emissão: _____ /_____ /______ Validade: _____ /_____ /______

Doc. de Identificação nº

Naturalidade (Freguesia / Concelho): ______________________ /______________________Nacionalidade: PT c Outra ___________________
NISS

NIF

Nº Utente
ADSE c ADM c Seguro _______________ c Outro _______________

Nº Subsistema de Saúde

Computador em casa? Sim c

Não c

Frequentou ama? Sim c Não c

OUTROS DADOS

-

Morada: ____________________________________________________________________________

Creche:

Internet em casa? Sim c

Não c

Frequentou creche? Sim c Não c

Escola ________________________________

Vacinas em dia? Sim c

Frequentou pré-escolar? Sim c Não c

do Agrupamento __________________________________

Necessidades Especiais com Relatório Técnico-Pedagógico (DL 54/2018 de 6/julho)?

Sim c Não c

Foi implementado um Programa Educativo Individual (PEI) para o seu educando?

Sim c Não c

Limitações: Auditivas Sim c Não c

Visuais Sim c Não c

1º Ciclo

alimentação e prolongamento de horário

Nº Anos ___

Em caso afirmativo, deve anexar
documentos comprovativos

Vai solicitar adiamento da matrícula no 1º Ano? Sim c Não c

A Ação Social Escolar tem por base o posicionamento do escalão do
abono de família e compreende os seguintes apoios:
Pré-escolar

Não c

Para beneficiar destes apoios deve efetuar obrigatoriamente
candidatura na sede do Agrupamento, preenchendo impresso
próprio e anexando declaração de abono atualizada (2019).
Até à data são abrangidos os alunos posicionados
no 1º ou 2º escalão do abono de família

alimentação e comparticipação de material didático

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________

DADOS ENC. EDUCAÇÃO

Parentesco com o aluno: Pai c Mãe c
Morada: Mesma do aluno c

Tutor c

NIF

Outro ________________

Outra: ________________________________________________________________________________

-

________________________________________________________

____________________________

Doc. Ident.: Cartão Cidadão c Passaporte c Residência c Outro _________________ Nº
Naturalidade

(País):

PT c Outra _________________________

Nacionalidade (País): PT c Outra _________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Contato

Profissão: ______________________________ Formação: 4º ano c 6º c 9º c 12º c Licenciatura c Outra __________________
Situação: Trab. conta outrém c Trab. conta própria c

Desempregado c

Reformado c Estudante c Outra __________________

Morada do Emprego (Preencher APENAS se pretender utilizar essa morada para efeitos da matrícula) : ______________________________________
__________________________________________________

PAI

Dados correspondem aos do Enc. Educação c

-

__________________________________

Contato

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________
NIF

Formação: 4º ano c 6º c 9º c 12º c Licenciatura c Outra __________________

MÃE

Dados correspondem aos do Enc. Educação c

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________
Formação: 4º ano c 6º c 9º c 12º c Licenciatura c Outra __________________

NIF

Tem irmãos a
frequentar a
Escola?

Tem irmãos a
frequentar o
Agrupamento?

1º

Sim c Não c

Sim c Não c

2º

Sim c Não c

Sim c Não c

3º

Sim c Não c

Sim c Não c

4º

Sim c Não c

Sim c Não c

5º

Sim c Não c

Sim c Não c

Estabelecimento de Ensino
Ordem

ESCOLAS PRETENDIDAS

Contato

Indicar até 5 estabelecimentos de
ensino que pretende frequentar

Se tem irmãos a frequentar a
Escola ou Agrupamento,
indique o seu nome e turma

Escolas do Agrupamento: EB Alfeite (Rua José Carlos de Melo, Laranjeiro) - EB Nº 3 Laranjeiro (Rua José Afonso , Laranjeiro) - EB Nº 1 Cova da
Piedade (Avenida da Fundação, Cova da Piedade) - EB Nº 2 Cova da Piedade (Rua de Mazagão, Cova da Piedade)

AAAF

Podem ser indicados estabelecimentos de ensino pertencentes a outros Agrupamentos de Escolas.
Nota: A designação dos estabelecimentos de ensino escolhidos, o número de opções e a ordem de preferência indicadas são da inteira
responsabilidade dos Encarregados de Educação, devendo rubricar as linhas não utilizadas

u As AAAF destinam-se a assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e/ou depois do período diário de
atividades educativas, entre 1 de Setembro e 31 de Julho, assim como durante as interrupção letivas (Natal, Páscoa e Carnaval).
u As desistências devem ser comunicadas pelos Encarregados de Educação, por escrito, ao Agrupamento de Escolas até ao final do mês
anterior à desistência, devendo as desistências para os meses de Junho e Julho ser impreterivelmente comunicadas pelos Encarregados de
Educação, por escrito, ao Agrupamento de Escolas, durante o mês de Maio.
u Os eventuais pagamentos devidos pela utilização do serviço são efetuados diretamente à Câmara Municipal de Almada, através do
pagamento nos quiosques, Loja do Munícipe ou Portal "Almada Cresce Contigo".
Pretende beneficiar de atividades de apoio à família (prolongamento de horário)? Sim c Não c

CÓPIA CC

CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E AUTORIZAÇÕES

Caso pretenda beneficiar, deve entregar declaração da entidade patronal, comprovativa do horário de trabalho do Enc. de Educação.
u Declara conhecer o Regulamento Interno da Escola e o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, ao abrigo da Lei nº 51/2012, de 5 de
setembro, disponíveis para consulta na Biblioteca da Escola e em http://ageantoniogedeao.pt/. Mais declara que aceita o referido
Regulamento e assume o compromisso ativo de o fazer cumprir pelo seu educando.
u Autoriza a captação de imagens em contexto escolar e sua divulgação -- Autorizo c Não Autorizo c
u Aceita a Política de Privacidade, autorizando o Agrupamento de Escolas António Gedeão a proceder ao tratamento dos seus dados
pessoais e dos dados pessoais do seu educando.
Declara, ainda:
Estar ciente e plenamente informado/a de que o tratamento dos seus dados pessoais e os dados pessoais do seu educando inclui todas as
operações efetuadas sobre os dados por si transmitidos, por meios automatizados ou não, necessários à frequência de estabelecimento de
ensino ou de educação e ao desenvolvimento de todo o processo educativo, de acordo com a legislação em vigor;
Aceitar e consentir que os seus dados e os dados pessoais do seu educando sejam transmitidos a outras entidades públicas, ou privadas na
condição de subcontratantes, exclusivamente para fins legais e no exercício das atribuições e competências do Agrupamento de Escolas.
Tomar conhecimento que os seus dados e os dados pessoais do seu educando serão guardados pelo período de tempo fixado em lei,
regulamento ou o estritamente necessário às finalidades para que foram recolhidos.
Tomar conhecimento que, nos termos da legislação aplicável, é garantido, a todo o tempo, o exercício (i) dos direitos de acesso,
retificação, atualização e eliminação (apagamento) dos seus dados pessoais e dos dados pessoais do seu educando, podendo ainda oporse ao tratamento dos mesmos mediante pedido escrito dirigido ao Agrupamento de Escolas, bem como (ii) do direito de apresentar queixa
junto Comissão Nacional de Proteção de Dados através do Website www.cnpd.pt.
Prestar o presente consentimento de forma livre e voluntária;
Estar ciente que o tratamento dos dados é necessário ao exercício das funções de interesse público que incumbem ao Agrupamento de
Escolas António Gedeão, sendo realizado em conformidade com as respetivas obrigações jurídicas previstas na lei.
Nos termos do n.º 2 do art.º 5º da Lei nº 7/2007, de 5 de fevereiro, os titulares dos Cartões de Cidadão apresentados, consentem a
reprodução dos mesmos por fotocópia, para efeitos de matrícula do menor indicado, pelo que abaixo assinam.
Pai

Mãe

Enc. Educação

Declaração de Consentimento para Recolha e Tratamento de Dados Pessoais
u

Informação de recolha e tratamento de dados pessoais

O utilizador declara ter tomado conhecimento da recolha e tratamento para fins de processamento de pedido de matrícula e de
consolidação de um registo biográfico do/a aluno/a no estabelecimento de educação e ensino em que vier a ser colocado, de dados
pessoais do encarregado de educação e do/a aluno/a matricular.

u

Sim,
tomei conhecimento c

Autorização para digitalização da fotografia do aluno

Para efeitos de constituição do processo do aluno na escola de colocação, bem como de emissão de cartão de aluno sempre que este
seja utilizado pela escola de colocação, autorizo a digitalização da fotografia tipo passe do meu educando:

Autorizo c Não Autorizo c

u Autorização para a Interconexão de dados Pessoais:
Para efeitos do processo de matrícula o encarregado de educação autoriza a interconexão eletrónica dos seguintes dados pessoais do/a aluno/a:
Autorizo c Não Autorizo c

Utilização do Nº de utente do Serviço Nacional de Saúde para consulta eletrónica nos sistemas do SNS ao estado vacinal do aluno
Utilização do Nº Identificação da Segurança Social do/a aluno/a para consulta eletrónica nos sistemas da Segurança Social do escalão
de abono de família, caso pretenda solicitar o acesso a benefícios de Ação Social Escolar
Para efeitos de prova escolar dos alunos beneficiários de bolsa de estudo atribuída pela segurança social, o encarregado da educação
autoriza, após definida a colocação do/a aluno/a o envio à segurança social, da seguinte informação: NISS do aluno; ano letivo de
matrícula; ano de escolaridade da matrícula; nível de ensino de matrícula; aproveitamento escolar do ano letivo anterior; data de
matricula.

u

Autorizo c Não Autorizo c

Autorizo c Não Autorizo c

Autorização para a Interconexão de Dados:

Para efeitos de acesso à emissão eletrónica de voucher para levantamento de manuais escolares gratuitos o encarregado de educação autoriza, após a colocação do
aluno, a comunicação eletrónica, por parte da escola de colocação, à Plataforma Mega – Manuais Escolares Gratuitos dos seguintes dados pessoais:
Dados do aluno: Nome, Tipo e nº de doc. de identificação, NIF, Escalão de Ação Social Escolar (caso seja beneficiário)

Autorizo c Não Autorizo c

Dados do Encarregado de Educação: Nome, Tipo e nº de doc. de identificação, NIF, e-mail e telefone

Autorizo c Não Autorizo c

Autorização da partilha de dados para a produção gratuita do Cartão “Navegante Escola” (apenas para matrículas que
incluam como preferência escolas do concelho de Lisboa):
u

Para efeitos de emissão e gestão do Cartão “Navegante Escola”, cujas Condições de Emissão e de Utilização se encontram em
(Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão VIVA), autorizo, após a colocação, a transmissão dos seguintes dados pessoais
do meu educando - Nome, Sexo, Data de nascimento, Documento de identificação, NIF, Morada, Localidade, Código Postal, País,
telefone, fotografia e endereço de correio eletrónico - ao Município de Lisboa e à OTLIS, cuja informação sobre proteção de dados
pessoais – Navegante Escola” relacionada com o Cartão “Navegante Escola” está acessível em https://www.portalviva.pt.

u

Autorizo c Não Autorizo c

Autorização para recolha e tratamento de dados para fins estatísticos:

O utilizador declara autorizar o Ministério da Educação a recolher e a tratar para fins estatísticos os seguintes dados:

Se o/a aluno/a tem computador em casa

Autorizo c Não Autorizo c

Situação face ao Emprego do Enc. Educação

Autorizo c Não Autorizo c

Se o/a aluno/a tem acesso à Internet em casa

Autorizo c Não Autorizo c

Profissão e Classe de Profissão Enc. Educação

Autorizo c Não Autorizo c

Habilitações do Encarregado de Educação

Autorizo c Não Autorizo c

Relembra-se que ao fornecer os dados pessoais, o utilizador está a aceitar a Política de Privacidade do Portal das Matrículas e a autorizar a recolha, o uso e o
tratamento dos mesmos de acordo com as regras aí definidas: https://portaldasmatriculas.gov.pt/publico/politicaPrivacidade
A presente recolha de dados foi previamente sujeita a uma Avaliação de Impacto sobre Dados Pessoais, de acordo com o Regulamento n.º 1/2018, da CNPD relativo
à lista de tratamentos de dados e publicitado através do Regulamento n.º 798/2018, de 30 de novembro.
Caso pretenda apresentar reclamação relativamente à utilização indevida dos seus dados pessoais, poderá contactar a Comissão Nacional de Proteção de Dados,
através de correio postal ou o correio eletrónico, dirigindo a sua exposição para geral@cnpd.pt (para mais detalhes conferir
https://www.cnpd.pt/bin/queixas/queixas.htm).

O/A Encarregado/a de Educação assume inteira responsabilidade pela exatidão de todas as declarações prestadas neste impresso de matrícula,
assumindo pleno conhecimento das informações nele constantes.

Data: ____ /____ /2019

O/A Encarregado(a) de Educação: _________________________________________

"
Foi entregue a matrícula (Pré-escolar), Ano Letivo 2019/2020

de

Data

A Funcionária

____ /____ /2019

uA designação dos estabelecimentos de ensino escolhidos, o número de opções e a ordem de preferência indicadas para a matrícula são da inteira
responsabilidade dos Encarregados de Educação.
uRelativamente às atividades de animação e apoio à família/prolongamento de horário (AAAF):
Deve ser entregue declaração da entidade patronal, comprovativa do horário de trabalho do Encarregado de Educação
As desistências devem ser comunicadas por escrito, ao Agrupamento de Escolas no mês anterior e no máximo até fim de maio.
Os eventuais pagamentos devidos pela utilização do serviço são efetuados diretamente à Câmara Municipal de Almada
uPara poder beneficiar do apoio social (ASE), deverá ser feita obrigatoriamente candidatura na sede do Agrupamento, nos prazos estabelecidos, preenchendo o
impresso próprio e anexando os documentos solicitados.
uDeclara conhecer o Regulamento Interno da Escola e o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, ao abrigo da Lei nº 51/2012, de 5 de setembro, disponíveis para
consulta na Biblioteca da Escola e em http://ageantoniogedeao.pt/ e aceita a Política de Privacidade, autorizando o Agrupamento de Escolas António Gedeão a
proceder ao tratamento dos seus dados pessoais e dos dados pessoais do seu educando.

