
 
 

  

DADOS DO PARTICIPANTE (PREENCHIMENTO EM MAIÚSCULAS) 

*NOME:  

*MORADA: 

*CÓDIGO POSTAL: 

*TEL.│TLM:                                                                  │ 

*IDADE:    │ *DATA DE NASCIMENTO: _______/_______/________ 

ESCOLARIDADE: 

INTERESSES: 

ATIVIDADES PREFERIDAS: 

 
DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (PREENCHIMENTO EM MAIÚSCULAS) 

*NOME:  

*TELEF│TLM:                                                                  │ 

CORREIO ELETRÓNICO: 

*PARENTESCO: 

 
SELEÇÃO DE TURNO 

*DEVERÁ SELECIONAR APENAS UM DOS TURNOS: 1º         2º          3º         

*EM CASO DE VAGA NOUTRO TURNO, PRETENDE FREQUENTAR OUTRO? SIM            NÃO   

*SE RESPONDEU SIM, SELECIONE O TURNO PRETENDIDO:  1º          2º          3º       

 

ÁREA RESERVADA AOS SERVIÇOS: 
 

ATIVIDADE:  COLÓNIA DE FÉRIAS 2018                            DATA DA REALIZAÇÃO: ______/______/______           
 
Nº PARTICIPANTE:_____________       TURNO (DATA): _____/_____/_____   A   _____/_____/_____ 
  
NOTAS:_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

* NOTA: PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO                                                              │Nº INSCRIÇÃO:___________DATA___/____/____ 



 
 

 
 
PREENCHER A SEGUINTE TABELA, NO CASO DO (A) PARTICIPANTE ESTAR A SER MEDICADO (A), OU TER NECESSIDADE DE 
ALGUM CUIDADO ESPECIAL RELATIVAMENTE AO SEU BEM-ESTAR FÍSICO OU NA ALIMENTAÇÃO. 

CUIDADOS ESPECIAIS MEDICAÇÃO/RESTRIÇÃO POSOLOGIA 

RESTRIÇÃO ALIMENTAR   

MEDICAÇÃO   

OUTRA SITUAÇÃO   

 
 

AUTORIZAÇÃO PARA CÓPIA DO CARTÃO DE CIDADÃO  

Eu, _____________________________________________________________________________ (nome), 

B.I. /C.C. nº: _______________, Encarregado de educação de ____________________________________ 

__________________________(nome) autorizo que seja feita cópia do meu cartão de cidadão, assim 

como do meu educando, para efeitos da inscrição para a Colónia de Férias da Junta de Freguesia de 

Agualva e Mira Sintra. 

AgualvaCacém, _____ de _______________________ de 2018 

 

(Ass.) _________________________________________________________________ 

 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA REGRESSO A CASA SEM A PRESENÇA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO  

Eu, _____________________________________________________________________________ (nome), 

B.I. /C.C. nº: _______________, Encarregado de educação de ____________________________________ 

__________________________(nome), B.I. /C.C. nº: _______________, autorizo o meu educando a 

deslocar-se sozinho para a sua residência, após frequência da Colónia de Férias da Junta de Freguesia de 

Agualva e Mira Sintra. 

AgualvaCacém, _____ de _______________________ de 2018 

 

(Ass.) _________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

NOTA INFORMATIVA: 
 

Para calcular o Rendimento per Capita de cada agregado familiar, dever-se-á considerar 

a seguinte fórmula: 

 

 

 

Sendo: 

R = rendimento per capita 

RF = rendimento mensal líquido do agregado familiar 

D = despesas fixas 

N = número de elementos do agregado familiar 

 

Consideram-se rendimentos aqueles que provêm de: 

 Trabalho, bens imobiliários e mobiliários; 

 Pensões; 

 Prestações complementares e outras; 

 Subsídio de desemprego; 

 Subsídio de doença; 

 Bolsas de estudo e de formação. 

 

Por seu turno, consideram-se como despesas fixas mensais as seguintes: 

 Valor mensal da despesa com aquisição ou arrendamento de habitação 

(mediante apresentação de recibo); 

 Despesas mensais com água, luz e gás (mediante apresentação das faturas); 

 Despesas mensais com telecomunicações (telefone fixo e móvel) (mediante 

apresentação das faturas); 

 Encargos mensais com transportes públicos no âmbito de deslocações 

relacionadas com a educação ou atividade profissional (mediante apresentação 

de comprovativo); 

 Despesas com saúde, nomeadamente com a aquisição de medicamentos e/ou 

tratamentos de uso continuado, desde que sejam prescritos por receita médica 

(mediante apresentação de comprovativo); 

 Despesas com mensalidades e outros encargos dos membros do agregado familiar 

em equipamentos devidamente licenciados, tais como: amas, creches, jardins-de-

infância, atl´s, centros de dia, apoio domiciliário, lares de idosos e outros. (mediante 

apresentação de comprovativo); 

 Despesas com a inscrição, mensalidade, propinas e educação do agregado 

familiar. (mediante apresentação de comprovativo). 

 

Após a resolução da fórmula acima identificada, determinar-se-á qual o escalão a ser 

atribuído à criança, sendo que existem três escalões: 

 

1º escalão – 30,00€; 

2º escalão – 60,00€; 

3º escalão – 90,00€. 

 

 

 

 

R = RF - D 
  N 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
RESERVADO AOS SERVIÇOS: 
 

DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE:  

Cartão de identificação do menor  

Cartão de identificação do encarregado de educação  

Última Declaração de IRS entregue e validada  

Últimos 3 recibos do vencimento  

Recibo de renda da casa ou de amortização de empréstimo bancário  

Recibos de despesas de água, luz, gás e telecomunicações  

Recibos de transportes públicos  

Recibos de despesa com saúde (com prescrição médica)  

Recibos de despesas com equipamentos de apoio à família  

Recibos de despesas com propinas  

 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalão atribuído: ____________________             Valor a pagar: ________________ 
 
 


