BOLETIM DE PRÉ-INSCRIÇÃO 2019/2020
NOTA PREVIA: 0 preenchimento deste Boletim não implica qualquer
direito à admissão neste Colégio. Esta só poderá ser confirmada caso
haja disponibilidade de vaga

Pede vaga para o

Ano ou para o Pré-escolar:

3 anos I

4 anos I

5 anos

Nome do (a) aluno (a)
Nascido (a) a

/

/

Natural de

Concelho

B.I./Cartão de Cidadão nº
Reside com:

Distrito

NIF

os pais

o pai

a mãe

outros familiares, quais?

Morada________________________________________________________________________________
Código Postal

-

Localidade

Tel. de casa

Nome do pai (completo)
E-mail:
Telefone de casa

Tel. do emprego

Telemóvel

Nome da mãe (completo)
E-mail:
Tel. de casa:

Tel.do emprego

Telemóvel

Nome do Enc. de Educação
Ambos os pais concordam com a candidatura ao Colégio

sim

não

Língua Estrangeira iniciada no 5º ano

Iniciada no 7º ano

10º Ano - curso pretendido
Tem familiares no Colégio?

Já teve familiares no Colégio?

Não
Sim: Parentesco

Nome

Não
Sim: Parentesco

Nome

Avenida dos Maristas, n2175 I C.P. 2775-243 Parede I Tel: 21458 54 00 I Fax: 21458 1128
www.marista-carcavelos.org I cmcgeral@marista-carcavelos.org

Estabelecimentos de Ensino que já frequentou até agora?
_________________________________________________________________

/

º Ano

_________________________________________________________________

/

º Ano

OBSERVAÇÕES:

De acordo com o disposto na Legislação de Proteção de Dados Pessoais, informamos que os seus dados pessoais serão
incorporados no nosso Ficheiro de dados pessoais, com a finalidade de gestão da agenda de contactos da nossa empresa.
O Responsável pelo tratamento dos seus dados é o Colégio Marista de Carcavelos. Poderá exercer os direitos de acesso,
retificação, oposição e apagamento para o endereço de e-mail protecaodedados@marista-carcavelos.org.
O conteúdo deste documento é CONFIDENCIAL, sendo para uso exclusivo do destinatário acima indicado. Se ler esta mensagem
e não for o destinatário indicado, informamo-lo de que é totalmente proibida qualquer utilização, divulgação, distribuição e/ou
reprodução desta comunicação sem autorização expressa nos termos da legislação em vigor. Caso tenha recebido esta
mensagem por erro, requeremos que nos notifique imediatamente por esta mesma via e proceda à sua eliminação.

O Encarregado de Educação
__________________________________________

Data da entrega:

/

/

RESERVADO AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
_________________________________________________

Data da receção:

/

/

