
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – Espaço Aprender a Ser 

 2021/2022 
 

*Todos os campos devem ser preenchidos com MAIÚSCULAS  
Dados do aluno                                                                                                                                             N.º Aluno: ____________ 

Nome 
                                CC  

Data de Nascimento 
 /         /  Ano de escolaridade  Nº utente  

Escola  NIF  

Boletim de vacinas atualizado                                                          Sim  Sócio  SNT  NSócio  

 

 

 

 

 

 
 

Dados do encarregado de educação                                                                                                                    Sócio nº 

Nome  Parentesco  

Morada  

Código Postal - Localidade  

Telemóvel   Telefone  

E-mail        NIF  

Contacto alternativo 

Nome  Parentesco  

Telemóvel  Telefone  

Serviços Adicionais 

Transporte Escolar    

Almoço    

Lanche    

Documentação anexa obrigatória 

Fotografia tipo passe   

Permissão de utilização de imagens para efeitos de publicitação 

Site -  www.portoccd.org 

Facebook  - https://www.facebook.com/EspacoAprenderASer 

 
Assinatura 

 



 

 

Os dados pessoais constantes desta ficha de inscrição destinam-se exclusivamente à realização de todos 
os procedimentos necessários à gestão e organização da inscrição do menor no EAS, à 
execução/prestação dos serviços contratados ao CCD, à faturação desses serviços, ao contacto dos 
serviços do CCD com o encarregado de educação do menor, ao bom funcionamento do EAS, e ainda à 
divulgação de atividades e ações desenvolvidas pelo CCD e ou pelo EAS. 
 
Os dados são confidenciais, não serão divulgados a terceiros, e serão utilizados apenas para os fins a que 
se destinam.  
 
No caso de serem necessários para alguma atividade externa, certificar-nos-emos que a empresa cumpre 
a RGPD.  
 
É garantido ao respetivo titular, nos termos da lei, o direito de acesso aos dados, e à sua retificação em 
caso de inexatidão.  
 
O CCD conservará os dados pessoais constantes da presente ficha de inscrição durante o prazo de 1 ano 
após o ano letivo em vigor. 
 
Ao tratamento dos dados pessoais constantes desta ficha de inscrição são aplicáveis as normas legais em 
vigor no que respeito à proteção de dados pessoais, que o CCD e o EAS respeitarão. 
 
 

Declaro  

-que tomei conhecimento da Política de Privacidade constante do site www.portoccd.org  
 
-que não pretendo receber informações sobre o CCD ou sobre o EAS 
 
- que os dados que constam nesta Ficha de Inscrição são verdadeiros   
 

- que o meu (minha) educando (a) não padece de qualquer problema de saúde que o (a) 
impossibilite de participar nas atividades programadas ou equivalentes e na convivência em grupo  

 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro que tomei conhecimento e aceito os termos e condições estabelecidos nos Regulamentos do Espaço Aprender a Ser e da RGPD 

Data  Assinatura  

Declaro que tomei conhecimento do Plano de Contingência do Espaço Aprender a Ser – Porto CCD – COVID 19 

Data  Assinatura  

http://www.portoccd.org/

