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     AEC - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2020/21 

  
 

  □EB Vale do Paraíso  □ EB Vale do Brejo   □ EB Aveiras de Cima    

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

(as fichas têm a validade no ano letivo 2020/21) 
 

NOME COMPLETO DO ALUNO _____________________________________________________________________ 

Ano de Escolaridade/ Turma  ____________________________________ DATA DE NASCIMENTO ______/_____/_________        

CC/BI_____________________________NIF_________________________NºBENEFICIÁRIO_____________________ 

 

 

(* obrigatório o preenchimento de todos os campos) 
 

NOME DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ________________________________________________________________ 

Grau de parentesco ______________________________________________________________________________________ 

MORADA _________________________________________________________COD.POSTAL _________________________ 

LOCALIDADE ____________________________Contacto telef. ______________________e-mail:_____________________ 

 
ATIVIDADES EM QUE INSCREVE O ALUNO (marcar com x) 

 

INSCREVO E AUTORIZO o meu educando a frequentar as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), promovidas 
pela Câmara Municipal de Azambuja, em parceria com os Agrupamentos de Escolas do Concelho. 

 
 

Oficinas Criativas Música 
 

Atividades Desportivas 

   

 

 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  
 

PARA OS DEVIDOS EFEITOS, E DE ACORDO COM O Nº 2, DO ARTIGO 8º DA PORTARIA Nº 644-A/2015, DE 24 DE AGOSTO, DECLARO ASSUMIR O COMPROMISSO 

DE HONRA, QUE O MEU EDUCANDO FREQUENTARÁ ASSÍDUA E RESPONSAVELMENTE AS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ATÉ AO FINAL DO ANO 

LETIVO. 
NOTA: 
PORTARIA Nº 644-A/2015, DE 24 DE AGOSTO, DO GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA DETERMINA NO PONTO 2 DO ARTIGO 8º, O O SEGUINTE: 
“UMA VEZ REALIZADA A INSCRIÇÃO, OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO COMPROMETEM-SE A QUE OS SEUS EDUCANDOS FREQUENTEM AS ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ATÉ AO FINAL DO ANO LETIVO, NO RESPEITO PELO DEVER DE ASSIDUIDADE CONSAGRADO NO ESTATUTO DO ALUNO E ÉTICA 

ESCOLAR, APROVADO PELA LEI Nº 51/2012, DE 5 DE SETEMBRO. 
 
Assinatura do Encarregado de Educação _________________________________________________________________ Data:....../...../ 20…… 

 
 
Os dados solicitados na presente ficha de inscrição são essenciais para a gestão administrativa dos alunos no âmbito das competências 
transferidas para as autarquias em matéria de Educação. Neste sentido, necessitamos do seu consentimento livre, explícito, inequívoco e 
informado, para que possamos tratar os seus dados pessoais conforme o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 
27 de abril de 2016, que estabelece regras relativas á proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares. Face 
ao exposto, no âmbito da inscrição nas Atividades de Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2019/2020, no Município de Azambuja, o 
encarregado de educação declara que: 
⃝ Autoriza o tratamento dos seus dados pessoais e do seu educando constantes na presente inscrição, na medida do adequado, pertinente e 
limitado, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular para o 1º ciclo do ensino básico tendo em vista as finalidades de organização e 
gestão do serviço. 
⃝ Autoriza que o Município de Azambuja comunique os dados pessoais às entidades contratadas para o cumprimento das suas obrigações 
legais e/ou execução dos serviços enunciados, desde que tais entidades apresentem garantias suficientes de executar medidas técnicas e 
organizativas adequadas, de modo a que o tratamento dos seus dados satisfaça os requisitos estabelecidos na legislação em vigor. 
⃝ Autoriza que o Município de Azambuja utilize os dados, sem possibilidade de identificação do detentor dos mesmos, para tratamento 
estatístico. 
⃝ Autoriza a preservação dos dados pessoais pelo período necessário ao cumprimento da sua finalidade. 
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1 - DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 
 

Declaro que, ao abrigo do Regulamento Geral da Proteção de Dados, dou o meu consentimento para recolha e tratamento dos 
meus dados pessoais ao Município de Azambuja, incluindo o tratamento informático com a finalidade de utilização do Serviço 
de Educação/Ação Social Escolar do Município de Azambuja, ficando os mesmos disponíveis na base de dados do Município. 
 
Enquanto titular dos dados pessoais tomei conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora 
facultado, mediante pedido de consulta e de acesso aos dados ao Responsável pelo seu tratamento, bem como alterá-los ou 
retifica-los, não comprometendo a licitude do tratamento efetuado e das obrigações legais a que o Município está sujeito, sem 
prejuízo da necessidade desses dados se manterem arquivados, sempre que se justifique.  
 

□ Autorizo o envio de notificações no decorrer do processo através de correio eletrónico e SMS. 

 
 
 

2 - TERMO DE RESPONSABILIDADE DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PARA DADOS PESSOAIS DO 
MENOR 
Nome__________________________________________________________________________________________________ 

Com o CC/BI nº_________________________ validade___________________  

residente em__________________________________________________________________________________na qualidade 

de (*)___________________________________________ autorizo a recolha e o tratamento dos dados do 

menor__________________________________________________________ nos termos declarados, para os fins requeridos e 

para utilização do Núcleo de Educação/Ação Social Escolar do Município de Azambuja dos dados do menor. 

(*) – Encarregado de Educação ou Representante. 

 
Assinatura  
_____________________________________________________________________________data______________________
__ 
 
Leia a Política de Privacidade e Aviso Legal do Município de Azambuja em www.cm-azambuja.pt 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


