IMPRESSO / REGISTO

DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO EM REFEITÓRIO ESCOLAR

O presente impresso destina-se a ser preenchido (cf. indicações contantes no quadro 8.) por todos/as os/as
encarregados/as de educação que pretendam que os seus educandos utilizem o serviço de fornecimento de
almoços em refeitório escolar.
O serviço não será garantido aos/às alunos/as cujos/as encarregados/as de educação não preencham o
presente impresso.
ANO LETIVO _________/________

1. Inscrição no Serviço de Alimentação em Refeitório Escolar (riscar o que não interessa)
Educação Pré-Escolar

1º ciclo do ensino básico

Pretende usufruir do serviço de Refeições? SIM / NÃO

Pretende usufruir do serviço de Refeições? SIM / NÃO

2. Candidatura a Ação Social Escolar (1)
Educação Pré-Escolar

1º ciclo do ensino básico

Pretende efetuar candidatura: SIM / NÃO

Pretende efetuar candidatura: SIM / NÃO

(1) Caso assinale “Sim” em qualquer uma destas opções, deverá preencher também, obrigatoriamente, o Boletim de
Candidatura a apoios socioeconómicos (disponível nos estabelecimentos de ensino e em www.mun-montijo.pt).

3. Envio de Fatura
O pagamento das comparticipações familiares nos serviços de apoio à família (almoço em refeitório
escolar e, no caso da educação pré-escolar, serviço de complemento de horário) será efetuado
mensalmente, mediante faturas enviadas pela Câmara Municipal, em regra, em meados do mês seguinte
àquele a que os serviços se reportam. As faturas serão exclusivamente emitidas em nome do/a aluno/a e
nelas constarão os dados do/a encarregado/a de educação. De que forma pretende receber as faturas?
Por correio
Por e-mail

(Caso assinale esta opção, o campo abaixo é de preenchimento obrigatório)

ENDEREÇO DE E-MAIL DO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO:

4. Identificação do/a Aluno/a
Nome

NIF

Morada

Elaborado: DE

Aprovado: CMM

Data: 25.03.2014

Data: 02.04.2014

Rubrica:

Data de
nascimento

Ano de
escolaridade

____/____/_______
Localidade

Código Postal
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5. Identificação do/a Encarregado/a de Educação
Nome

NIF

Parentesco com
o/a aluno/a

Morada

Localidade

Código Postal

Contacto fixo

Contacto móvel

Endereço de e-mail

6. Identificação do Estabelecimento de Ensino – 1ª Opção
Ano de
escolaridade

Estabelecimento de ensino

7. Termo de Responsabilidade do/a Encarregado/a de Educação
O/a encarregado/a de educação assume inteira responsabilidade pela exatidão de todas as declarações
constantes no presente impresso e pela continuidade do processo, no caso de ter assinalado “SIM” em
qualquer uma das opções constantes no quadro 2.
Assinatura ___________________________________________
Data_________________, ____ de ______________ de _____

8. Prazos, locais e formas de entrega pelos/as encarregados/as de educação
Prazos
Período compreendido entre 15 de Junho e 10 de julho.
No caso de ocupação de vaga no estabelecimento de ensino em data posterior a este período e/ou de
manifestação de necessidade do serviço após início do ano letivo, este impresso deverá ser entregue no prazo de
4 dias após a data de entrada e/ou início da utilização do serviço.
Locais e formas de entrega
No caso de crianças/alunos/as que frequentam estabelecimentos de educação/ensino do Agrupamento de Escolas
de Montijo e do Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra:
- Divisão de Educação da CMM – Rua Manuel Neves Nunes de Almeida, nº25 – Montijo
- E.mail: saf.de@mun-montijo.pt
No caso de crianças/alunos/as que frequentam estabelecimentos de educação/ensino do Agrupamento de Escolas
de Pegões, Canha e Santo Isidro:
- Na sede do Agrupamento de Escolas (EB de Pegões)
- E-mail: saf.de@mun-montijo.pt

Elaborado: DE

Aprovado: CMM

Data: 25.03.2014

Data: 02.04.2014

Rubrica:
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