 Matricula autorizada
 Matrícula não autorizada

A Direcção
_____________
___/___/___

Ficha de Pré-Inscrição
Ano Lectivo 2009 / 2010
Nº de Pré-Inscrição: ________

Data de Pré-inscrição: ___/____/____
Nível:

☐ Creche ☐ Jardim-de-infância ☐ ATL

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Nome: ___________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: ___ /___ /_____

A nascer

☐

Mês e Ano de Entrada: _____________________________________
Sala em que se Inscreve:

☐ Berçário

☐ 12–18 meses ☐ 2 anos ☐ 3 anos ☐ 4 anos ☐ 5 anos ☐ ATL

Já frequentou outro estabelecimento?

☐ Sim

☐ Não

Se sim, indique o nome do último estabelecimento frequentado:________________________________
FILIAÇÃO
Nome do Pai: _____________________________________________________________________________
Morada: __________________________________________________________________________________
Localidade: _______________________ Código Postal: ________ - _____
Telefone: ________________________________ (casa / emprego)

___________________________

Telemóvel: _______________________

e-mail: _____________________________________ Profissão: _____________________________________
Habilitações: ______________________________________________________________________________
Nome da Mãe: ____________________________________________________________________________
Morada: __________________________________________________________________________________
Localidade: _______________________ Código Postal: ________ - _____
Telefone: ________________________________ (casa / emprego)

___________________________

Telemóvel: _______________________

e-mail: _____________________________________ Profissão:______________________________________
Habilitações: ______________________________________________________________________________

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Nome do Encarregado de Educação: ___________________________________________________________
Morada: __________________________________________________________________________________
Creche e Jardim de Infância O Jardim Encantado, Lda.
Largo Infante D. Henrique, nº 5 – 1º - 2795-043 Bobadela

Tel.: 219941306

e-mail: geral@ojardimencantado.com

Localidade: _______________________ Código Postal: ________ - _____
Telefone: ________________________________ (casa / emprego)

___________________________

Telemóvel: _______________________

e-mail: _____________________________________ Profissão: _____________________________________
Habilitações: ______________________________________________________________________________

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O aluno tem irmãos?

☐ Sim

☐ Não

Se sim, quantos? ___________
E a frequentar o “O Jardim Encantado”?

☐ Sim

☐ Não

Se sim, indique os nomes e anos: _______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
O aluno tem irmãos que pretendem frequentar o “O Jardim Encantado”?

☐ Sim

☐ Não

Se sim, indique os nomes e anos: _______________________________________________________
_______________________________________________________
Nome (s) de quem habitualmente vem buscar o aluno:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Hábitos/Restrições Alimentares:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Alergias/Doenças: __________________________________________________________________________

Observações: _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Ao preencher a Ficha de Pré-Inscrição / Candidatura, o senhor Encarregado de Educação toma conhecimento do
seguinte:
1. A Ficha destina-se a colocar a criança em lista de espera com vista à sua admissão no Jardim Encantado. Por isso,
não o obriga a admitir o aluno.
2. A Ficha será apreciada pela Direcção do Jardim Encantado, a qual, com base nos elementos que possua poderá
convocar o senhor Encarregado de Educação para uma entrevista. Nessa convocatória serão referidos quais os
documentos que deverão então ser apresentados.
3. O candidato à frequência poderá ser chamado a efectuar a matrícula dentro das vagas existentes e em
conformidade com as prioridades estabelecidas na admissão.
4. Em caso de inexistência de vaga, o senhor Encarregado de Educação será informado desse facto, devendo então
comunicar a esta instituição de ensino se continua interessado em que a candidatura se mantenha em lista de
espera, para o caso de eventualmente surgir vaga. Se, dentro do prazo de 30 dias após a recepção da informação
de inexistência de vaga, essa comunicação não for feita, a Ficha de Pré-Inscrição / Candidatura ficará
automaticamente sem efeito.

☐

Tomei conhecimento e aceito as condições da Ficha de Pré-Inscrição / Candidatura.

Data: _________________________

________________________________________
Assinatura do Encarregado de Educação

________________________________________
O Jardim Encantado

