Nº

1. Identificação da criança
a) Nome:
b) Data de nascimento (DD/MM/AAAA):

/

/

c) Morada:
-

_____________
d) Data solicitada para admissão (DD/MM/AAAA):

__________

/

/

e) Opção

2. Contactos
a) Endereço(s) eletrónico(s) do encarregado de educação / pai / mãe

b) Quem entrega a criança no início do dia
Nome:
Contacto habitual:

Parentesco:

c) Quem vem buscar a criança no final do dia
Nome:
Contacto habitual:

Parentesco:

d) Contacto de emergência (outra pessoa que não os pais / EE)
Nome:
Contacto habitual:

Parentesco:

3. Informações
a) Existe algum tipo de Necessidade Educativa Especial?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

Se SIM,
especifique:
b) A criança segue algum regime alimentar específico?
Se SIM,
especifique:

4. Alergias
a) A medicamentos?
Se SIM,
especifique:
b) A alimentos?
Se SIM,
especifique:
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5. Informação adicional considerada importante para o acompanhamento da criança

6. Faturação
a) Forma de Pagamento

b) Dados para Faturação

Na Academia com o responsável da Associação (em numerário)

NIF

Por Transferência Bancária (entregar comprovativo)
IBAN PT50 0035 0003 000 52711930 93

Nome (primeiro e último)

7. RGPD [Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados]
A "Cornucópia - Associação para a promoção da Saúde e Desenvolvimento Humano" conservará e manterá pelo período necessário as
informações/dados constantes desta ficha até instruções em contrário, servindo os mesmos para utilização estrita da Associação não sendo
objeto de divulgação a terceiros. Pode aceder aos seus dados pessoais, obter uma cópia dos mesmos e/ou pedir a sua atualização ou
eliminação, nos termos da lei, contactando-nos para a morada "Rua das Quintas, 31, R/C, Rossio ao Sul do Tejo, 2205-048 Abrantes"

A assinatura da presente ficha depois de impressa é prova de aceitação das condições aqui expressas
8. Declaração de aceitação
Declaro que tenho conhecimento do Regulamento da Academia e das respetivas normas de funcionamento, os quais aceito

(Assinatura conforme BI / CC)

/
(DD / MM / AAAA)

/

p'Associação Cornucópia de Talentos

/
(DD / MM / AAAA)

/

Espaço reservado à Associação
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