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FICHA DE INSCRIÇÃO CATL 
 

 

 

Identificação da Criança 
 
Nº de processo:____________ 
Nome: ________________________________________________________________ 
Morada: _______________________________________________________________ 
Código Postal ______ – _____ Localidade _____________________ 
Idade: ______ Data de Nascimento: ______________________ 
Naturalidade: ___________________ Nacionalidade: _____________________ 
B.I./ nº de célula: ________________ NISS ___________________ Sexo M ___ F___ 
 
 
Identificação Familiar  
 
Nome do Pai: ___________________________________________________________ 
Morada: _______________________________________________________________ 
B.I.:___________________ Niss:__________________ NIF:______________________ 
Profissão: _________________ Local de Trabalho: _____________________________ 
Telefone: _________________ Telemóvel: _________________ 
Horário de Trabalho: ____________________NIB:_____________________________ 
 
 
Nome da Mãe: __________________________________________________________ 
B.I.:___________________ Niss:__________________ NIF:______________________ 
Morada: _______________________________________________________________ 
Profissão: _________________ Local de Trabalho: _____________________________ 
Telefone: _________________ Telemóvel: _________________ 
Horário de Trabalho: ____________________NIB:_____________________________ 
 
Nº do agregado familiar: _______ 
 
 
Identificação do Encarregado de Educação 
 
Nome: ________________________________________________________________ 
Morada: _______________________________________________________________ 
B.I.:___________________ Niss:__________________ NIF:______________________ 
Profissão: _________________ Local de Trabalho: _____________________________ 
NIB:_________________________Telefone: _____________Telemóvel: ____________ 
Horário de Trabalho: ____________________ 
 
Grau de Parentesco com a criança: ___________ 
 



 

 
Identificação das pessoas responsáveis/autorizadas entregar/levar a criança no CATL 
 
Nome: ___________________________________Doc.Identificação:_______________ 
Morada: _______________________________________________________________ 
Profissão: _________________ Local de Trabalho: _____________________________ 
Telefone: _________________ Telemóvel: _________________ 
Horário de Trabalho: ____________________ 
 
Grau de Parentesco com a criança: ______________ 
 
Nome: ___________________________________Doc.Identificação:_______________ 
Morada: _______________________________________________________________ 
Profissão: _________________ Local de Trabalho: _____________________________ 
Telefone: _________________ Telemóvel: _________________ 
Horário de Trabalho: ____________________ 
 
Grau de Parentesco com a criança: ______________ 
 
 
 
Identificação Escolar 
 
Escola que frequenta: ____________________________________________ 
Ano: _______  
 
Horário escolar 

Horas 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira 

8h00      

9h00      

10h00      

11h00      

12h00      

13h00      

14h00      

15h00      

16h00      

17h00      

18h00      

 
 
Nome do professor/Director de Turma: _______________________________ 
 
Em apoio escolar: _________ Se sim, que tipo: ________________________________ 
 



 

Em caso de doença na instituição, e na ausência dos pais, a quem se deve entregar a 
criança:  
  
Nome: __________________________________________________________ 
Morada: _________________________________________________________ 
Grau de Parentesco com a criança: ___________ 
Código Postal _______ – _______ Localidade: __________ 
Outros esclarecimentos importantes: ___________________ 
Há algum tipo de actividade que a criança está impedida de realizar, por indicação 
médica ou por outros motivos pessoais? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Outras Observações: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Serviços complementares pretendidos: 
 
Alimenção: 
Almoço            Pequeno-Almoço         Lanche 
 
Valor:___________ 
 
Transporte: 

Zona:_________________________ Valor:_________________________ 
 

Manhã  
 
Tarde 

 
Explicações: 
Ano de escolaridade:__________ Horário:______________________ Valor:________ 
 
 
Declaro que aceito o regulamento interno do CATL VIVA e autorizo o meu educando 
a participar mediante as condições estabelecidas no mesmo. 
 
Vale da Amoreira, ________ de ___________________ de 20____ 
 
Ass. __________________________________________________________________ 
 
A preencher pelos serviços 
 
Admissão: __________________ 
Demissão: __________________ 
 
Comparticipação familiar: __________________ Escalão: ____________ 
 



 

 
Documentos Necessários para inscrição/renovação no C.A.T.L. Vi.V.A. 

 
Valor da Inscrição  20€ 
 
Identificação da criança 
 

 BI/Cédula Pessoal/Autorização de residência 

 Boletim de vacinas 

 Atestado médico comprovativo de que a criança não sofre de doença infecto-
contagiosa; 

 Cartão de utente do Centro de Saúde  

 Número de identificação fiscal 

 Nº Identificação Segurança Social (NISS) 

 Comprovativo do escalão do abono 
 
Identificação Familiar (dos elementos do agregado familiar) 
 

 BI/Cédula pessoal/Autorização de residência 

 Cartão de Beneficiário 

 Cartão de Contribuinte 

 Cartão de eleitor 
 

Encarregado de Educação (Quando não for os pais) 
 

 BI/Cédula Pessoal/Autorização Residência  

 Cartão de Beneficiário  

 Cartão de Contribuinte 

 Cartão de Eleitor 
 

Recibos Familiares (últimos 2 meses) 
 

 Recibos de vencimento 

 Recibos de subsídio de desemprego 

 Recibo de subsídio de doença 

 Comprovativo de pensão ou reforma 

 Rendimento Social de Inserção  

 Bolsas de estudo e formação 

 Rendimentos prediais - No caso de ter casa própria ou bens imóveis apresentar 
a caderneta predial ou declaração das finanças com o valor predial do imóvel 
ou imoveis. 

 Fotocópia da declaração de rendimentos (I.R.S. e anexos) e respetiva nota de 
liquidação dos elementos do agregado familiar 
 

Comprovativos de despesa do Agregado Familiar (últimos 2 meses) 
 

 Recibos de renda de casa 

 Passe (transportes públicos) 

 Medicamentos continuados da criança com comprovação médica (declaração 
passada pelo médico) 

 


