
Nº de Inscrição:

Data de Entrada:

Ponto de Situação da Inscrição:  Admitida

 Não admitida mas interessada em ingressar (Lista de Espera)

 Admitida e anulada a inscrição pela família

A. IDENTIFICAÇÃO

A.1. Dados Pessoais do Aluno

Nome:   

  Idade:

Morada:

Código Postal:                        - Localidade:

Freguesia: Concelho:

Cartão de Cidadão: Nº Benef. Seg. Social:

Nº Contribuinte: Telemóvel:

A.2. Filiação

Nome da Mãe:

Profissão: Contacto:

Nome do Pai:

Profissão: Contacto:

A.3. Fratria

Nº de irmãos: Nº Irmãos a frequentar a mesma escola: 

Ano Letivo: 

Ficha de Inscrição

Data Nascimento:     Anos

/

 Crit 26.05.21 Versão 09 IMP03.IT02.PC01.COJ



B. IDENTIFICAÇÃO ENC.EDUCAÇÃO/RESPONSÁVEL LEGAL

B.1. Identificação do Encarregado de Educação Sim Não

Nome:

Grau Parentesco:

Contacto: E-mail:

Morada:

Código Postal:            -

B.2. Local de Trabalho do Encarregado de Educação

Profissão:

Local de Emprego:

C. DADOS ESCOLARES

C.1. Situação Escolar

Ano:         Turma:   

C.2. Necessidades Específicas

Necessidades Educativas Especiais     Sim

    Não

Necessidades de apoio individual     Sim Quais: 

    Não

D. SITUAÇÃO DE SAÚDE

D.1. Doenças

     Sim Especifique

     Não

Director(a) de Turma:

Sócio do CRIT:

Telefone Emp:

Localidade:
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E. SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS

E.1. Período Letivo

Atividades Gerais Atividades de Pequeno Grupo

Apoio Escolar  Programa de Organização do Método de Estudo

Jogos didáticos  Clube da Paz "Cojitos Solidários"

Jogos PS e WII  Clube de Artes Plásticas "Mãozinhas de Ouro"

Internet (Gratuita)  Clube de Estudo "Letras, Números e Amizades" **

Clube de Guitarras*  Clube de Teatro "1..2..3.. Ação"

* Cada aluno deverá trazer a sua guitarra

** O clube de Estudo inclui a realização de trabalhos de casa e 30 minutos de estudo diário, facultativo.

E.2. Documentação Necessária para abertura de Processo Individual

Fotocópia do Boletim de Vacinas atualizado 

1 Foto tipo passe 

E.3. Período Não-Letivo

    Férias de Natal

    NãoFérias de Páscoa

    NãoFérias de Verão

E.4. Sugestões de Atividades

    Sim Qual: 

    Não

ATIVIDADES BASE

Pagamento

                                                     Propina anual            20 Euros    

INTERESSE EM RECEBER INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES DE FÉRIAS

( O preenchimento deste campo não dispensa a inscrição nas respetivas atividades de férias.)

Existe alguma atividade que considera importante o seu educando frequentar que ainda não exista?

( Assinalar apenas os períodos de férias relativamente aos quais se encontra interessado)
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F. FORMALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO

F.1. Apreciação Final (a preencher pelo Coj)

  Cumpre os critérios e está dentro do limite de vagas do estabelecimento.

       Data de formalização da Inscrição:  ____/_____/_____

   Cumpre critérios mas não está dentro do limite de vagas do estabelecimento.

        Lista de Espera: ____/_____/______

   Não cumpre os critérios        Encerramento do Processo: ____/_____/______

F.2. Inscrição

Data de entrega da inscrição: ____/____/_____

Pelo Enc. De Educação: 

Pelo Gestor de Caso:

G. RESCISÃO

G.1. Anulação da Inscrição (Preencher apenas em caso de rescisão)

Data de rescisão: ____/____/_____

Motivo da Rescisão

Pelo Enc. De Educação/Aluno: 

Pelo Gestor de Caso:

1. No ato de entrega da ficha de inscrição deverá ser efectuado o pagamento referente à anuidade.

2. A assinatura da presente ficha de inscrição implica o conhecimento e concordância prévia com as normas 

 autorização prévia da família.

de funcionamento, regulamento interno do Crit e código de ética da Instituição.

3. Todas as informações disponibilizadas nesta ficha são confidenciais, não podendo ser utilizadas sem a

Notas:
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H. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

! Eu, __________________________________, na qualidade de Encarregado de Educação do aluno(a)

 _________________________________________, declaro que li e aceito os termos e condições da 

 Política de Privacidade do Coj.

Declaro que autorizo a recolha e o tratamento de imagem e som (áudio, fotografia e vídeo), 
decorrentes das atividades desenvolvidas no contexto do Coj, durante o período de permanência 
na instituição ou até ativação do direito ao esquecimento; 

O Coj Rosto Jovem, Resposta Social do Crit, cumpre, através do formulário de inscrição, o  pressuposto 
pelo Regulamento Geral da Proteção de Dados (RGPD 2018), nomeadamente ao que  diz respeito aos 
direitos do utilizador à retificação, ao esquecimento, à portabilidade, à oposição  e ao acesso. 

   

Assim, para efeitos de cumprimento do regulamento:   

  

Na qualidade de encarregado de educação do aluno supramencionado, declaro que autorizo que o 
meu educando possa ser fotografado nas diversas atividades desenvolvidas pelo Coj, destinadas 
apenas a fins de promoção do serviço. (Site e Facebook da Instituição, Newsletter, divulgação nos 
órgãos de comunicação social). 

Declaro que autorizo ao Coj a recolha e o tratamento de dados aqui facultados, para efeitos de 
inscrição do aluno(a), em formato digital ou em papel, durante o período de permanência na 
instituição. Findo este período os dados serão conservados, por um período de 5 anos, com a 
finalidade de gestão administrativa. 

  
O Coj respeita o seu direito à privacidade e não recolhe qualquer informação pessoal sem o seu 
consentimento. Os dados pessoais aqui fornecidos serão tratados com as devidas garantias de 
segurança e confidencialidade, exigidas pela lei de proteção de dados. 
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