FICHA DE INSCRIÇÃO
Associação Comunidade de Aprendizagem das Cerejeiras
Agradecemos o interesse em inscrever a sua criança na Comunidade de Aprendizagem das Cerejeiras. Por
favor, preencha o formulário abaixo para que possamos começar a processar o seu pedido. Se tiver alguma
dúvida sobre as Cerejeiras, por favor, não hesite enviar um e-mail para geral@cerejeiras.pt
Por favor, preencha um formulário por criança.
Data de inscrição

/

/

Data de início:

/

/

Modalidade:

(indique a data desejada para o início)

presencial

/

à distância

DETALHES DA CRIANÇA
Apelidos:
Nome próprio:
Nome pelo qual a criança gosta
de ser chamada:
Data de nascimento:
Local de nascimento:
Género:



masculino



feminino

Línguas faladas em casa:
Outras línguas conhecidas:
Escola atual: (se aplicável)
Ano atual: (se aplicável)
NIF (Número de Identificação Fiscal):

(para efeitos de seguro)

Outras informações:
Detalhes relevantes como por exemplo: desafios de aprendizagem, língua, fala, emocionais, comportamentais, visão, audição, mobilidade, …

Se disponíveis, por favor faculte-nos quaisquer relatórios de avaliação, planos educativos individualizados ou outros
documentos relevantes

Interesses da criança:

Informação médica:
A criança tem alguma alergia? Incluindo alimentos, medicamentos, plantas, animais e insetos.


Sim 

Não

Por favor indique.

A criança toma algum medicamento diariamente?


Sim 

Não

Por favor indique.

A criança está com a vacinação em dia?


Sim



Não

Se sim, por favor anexe cópia do boletim de vacinas ou
Se não, por favor anexe declaração de opção de não vacinação

Por favor, detalhe qualquer informação adicional de saúde que nos possa ajudar a entender as necessidades de
saúde do seu filho

Nome do médico:
Morada do médico:
Contacto telefónico do médico:
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DETALHES DOS PAIS/ CUIDADORES
Nome da mãe:
Contactos telefónicos da mãe:
(telemóvel e trabalho)

Email:
Nome do pai:
Contactos telefónicos do pai:
(telemóvel e trabalho)

Email:
Nome do cuidador adicional:
Contactos telefónicos do cuidador adicional:
(telemóvel e trabalho)

Email:
MORADA
Morada 1 da criança (morada principal)

Nome(s) dos pais/cuidadores que vivem nesta morada:

Morada 2 da criança (se aplicável)

Nome(s) dos pais/cuidadores que vivem nesta morada:

CONTACTOS DE EMERGÊNCIA
Contacto 1: Nome
Números de telefone:
Relação com a criança: (ex. amigo, avó, tio)
Contacto 2: Nome
Números de telefone:
Relação com a criança: (ex. amigo, avó, tio)
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Pessoas autorizadas a ir buscar a criança:

INFORMAÇÃO FAMILIAR ADICIONAL
Por favor, detalhe qualquer informação adicional da família que possa ser relevante.

É permitido usar a imagem do seu filho para comunicações relacionadas com as Cerejeiras?


Sim 

Não

Por favor, especifique os detalhes abaixo

Como soube da Comunidade de Aprendizagem das Cerejeiras?

Porque se quer juntar à Comunidade de Aprendizagem das Cerejeiras?
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Declaração de aceitação da visão, condições e regras do Regulamento Interno
Eu, declaro que li, compreendi e aceito a visão, condições e regras do Regulamento Interno da Comunidade
de Aprendizagem das Cerejeiras e que a criança está devidamente inscrita num estabelecimento de ensino
escolar.
(O) Encarregado de Educação

Membro da Equipa do CAC

Assinatura:

Assinatura:

Nome:

Nome:

Data:

Data:

POSSIBILIDADE DE VOLUNTARIADO
A participação da família nas Cerejeiras é importante e assume muitas formas. Todas as famílias são convidadas
a fazer atividades de voluntariado, regular ou ocasional, desempenhando assim um papel ativo na comunidade,
conforme surjam as necessidades junto da Equipa Pedagógica. Por favor, indique a lista dos interesses do
cuidador/a interessado/a.

Interesses/Competências: (ex. instrumento musical, ensino, arte, trabalhos manuais, costura, ciência, jardinagem, construção, trabalho
em madeira, línguas, contar histórias, viajar)

Tarefa para a qual se voluntaria: (Coloque um “sim” se se sente feliz e/ou tem interesse em colaborar nas seguintes áreas)
Atividades de agricultura com as crianças
Atividades de arquitetura no espaço exterior
Trabalhos de reparação como pinturas e pequenos arranjos
Limpeza do terreno da escola
Leitura/contar histórias
Trabalhos manuais com as crianças (pf especifique quais)
Atividades de apoio académico nas áreas do conhecimento para as crianças
Atividades de culinária com as crianças
Desporto/Atividades de Outdoor com crianças
Música/ Canto /Teatro com as crianças (pf especifique detalhes ex. instrumento etc.)
Preparação de materiais /cortar/plastificar, etc…
Traduções de material inglês/Português/inglês
Fundraising / Comunicação / Redes Sociais
Visitas de estudo (ex. assistência,transporte)
Outros (pf especifique quais)
Note que todos os voluntários terão de ler e assinar o nosso “contrato de voluntariado” e ser-lhe-ão solicitados os
devidos documentos e referências de segurança.
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