
 
 

 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

FICHA DE INSCRIÇÃO - ANO LETIVO 2021/2022 
 

Agrupamento de Escolas _____________________________________________________________ 

Estabelecimento de ensino _________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO  

 

Nome Completo: _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ano de escolaridade: 1.º ❏     2º ❏   3.º ❏     4.º ❏                    Turma ____________________________ 

 

Nome do Encarregado de Educação: _________________________________________________________________________________________ 

 

 

Declaração de Regulamento Geral de Proteção de Dados 

 ❏  Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e em conformidade com a política de privacidade 

do Municipio que dou o meu consentimento de forma livre, específica e inequívoca, para a recolha e tratamento dos 

dados pessoais acima recolhidos por parte do Municipio de Vila Franca de Xira, sendo os mesmos partilhados com o 

Agrupamento de Escolas do Concelho onde o aluno se encontra matriculado e a entidade parceira executora das 

Atividades de Enriquecimento Curricular, abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade de 

usufruir das Atividades de Enriquecimento Curricular e que enquanto titular dos dados pessoais, tenho conhecimento 

que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a licitude do tratamento 

efetuado com base no mesmo e sem prejuizo da necessidade desses dados se manterem arquivados, sempre que se 

justifique, pelo período de 3 anos. 

Mediante solicitação poderão ser retificados a qualquer momento os dados pessoais agora recolhidos. Ficará 

responsável pelos dados recolhidos o Diretor do Departamento de Educação. 

 

Tomo conhecimento que as Atividades de Enriquecimento Curricular, embora gratuitas e opcionais, 
são de frequência obrigatória ao longo do ano letivo a partir do momento da inscrição do meu 

educando. Assumo assim o compromisso pela frequência do meu educando nas Atividades de 
Enriquecimento Curricular. 
 

Data ______/ _______ / _____________ 

 

Assinatura __________________________________________________________________________ 
 

 

✂ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESTACAR E DEVOLVER AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Declaro ter recebido a ficha de inscrição do aluno ________________________________________________________ 

nas Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

Data ______ / ________ / ___________   ________________________________________________________________ 

                          (assinatura e carimbo do Agrupamento de Escolas) 

 

Data de entrada ___ / ___ / _____ 

Funcionário _______________________ 

A preencher pelo Agrupamento de Escolas 
 


