PELOURO DA EDUCAÇÃO
Ano Letivo 2019/2020

INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES

Pré-escolar e 1ºciclo

Todos os campos do Boletim são de preenchimento obrigatório

1. ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Agrupamento de Escolas ____________________________________________________________________________________________________________
Nome do Jardim de Infância/EB1 ___________________________________________________________________________________________________
Pré-escolar

1º Ciclo EB 1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

2. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Nome completo _____________________________________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento _______ - _______ - ________________ NIF __________________________________________________________________________
Morada do aluno ____________________________________________________________________________________________________________________
Código Postal _____________________________ Freguesia ________________________________ Concelho _________________________________
Filiação: Pai _________________________________________________________________________________________________________________________
Mãe ________________________________________________________________________________________________________________________

3. DADOS PARA COMUNICAÇÃO
Encarregado de Educação _________________________________________________________________________________ NIF ____________________
Morada ______________________________________________________________________________________________ Código Postal __________-_____
Localidade ____________________________________________ Email __________________________________________ Telemóvel _________________

Pretende almoçar regularmente?

SIM

NÃO

IMPORTANTE (agradecemos uma leitura atenta da informação que se segue)
NOTA: Em caso de incumprimento do pagamento das refeições escolares igual a duas faturas vencidas, informa-se que
será contatado e/ou notificado pelo Gabinete de Educação do Município de Barcelos para a realização do pagamento
voluntário. Caso esta situação constitua um comportamento permanente e reiterado por parte do encarregado de educação,
haverá comunicação ao Gabinete de Coesão Social do Município de Barcelos, onde após avaliação socioeconómica,
serão desencadeados mecanismos legais para regularização do incumprimento.
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COMPROVATIVO DE ENTREGA DA INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES 2019/2020
Nome do aluno(a) ___________________________________________________________________________________________________________________
Entregue em: _______/________/_________

Carimbo e Assinatura do Estabelecimento de Ensino

_____________________________________
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IMPORTANTE (agradecemos uma leitura atenta da informação que se segue)
NOTA: Poderá atualizar e/ou retificar os dados constantes nesta candidatura, no Balcão Único do Município, ou enviar
para email: educacao@cm-barcelos.pt, utilizando os modelos disponíveis em: https://www.cm-barcelos.pt/viver/
educacao/refeicoes-escolares/

Autorizo
Não autorizo, que os meus dados pessoais e os do meu educando aqui fornecidos sejam usados
pelo Município de Barcelos para efeitos de gestão e faturação das refeições escolares.

O encarregado de educação
_________________________________________________________________

Barcelos, _______de_____________________de ________
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IMPORTANTE

NOTA: Em caso de incumprimento do pagamento das refeições escolares igual a duas faturas vencidas, informa-se que
será contatado e/ou notificado pelo Gabinete de Educação do Município de Barcelos para a realização do pagamento
voluntário. Caso esta situação constitua um comportamento permanente e reiterado por parte do encarregado de educação,
haverá comunicação ao Gabinete de Coesão Social do Município de Barcelos, onde após avaliação socioeconómica,
serão desencadeados mecanismos legais para regularização do incumprimento.
ATUALIZAÇÃO e/ou RETIFICAÇÃO dos DADOS: Poderá atualizar e/ou retificar os dados constantes nesta candidatura, no
Balcão Único do Município, ou enviar para email: educacao@cm-barcelos.pt, utilizando os modelos disponíveis em:
https://www.cm-barcelos.pt/viver/educacao/refeicoes-escolares/

