
 

Informação Adicional do Aluno | Atualização de Dados 

O presente documento é de preenchimento obrigatório para a formalização 
da inscrição de novos alunos e na renovação da matrícula de alunos que se 
encontrem a frequentar o colégio. 

Ano Letivo________________ 
Nível educativo____________ 
Turma___________________ 

 
 

Nome do Aluno 

Nome da Mãe 

Nome do Pai 

 

Contactos de emergência e informação de saúde 

Ao preencher os dados infra declaro sob compromisso de honra que fui autorizado a transmiti-los para efeito de 

emergência e que informei o seu titular dos direitos de informação previstos no Regulamento Geral de Proteção de 

Dados. 
 Ao preencher os dados de saúde a seguir indicados declaro que autorizo o seu tratamento para efeitos de 

acompanhamento do aluno no Colégio Cesário Verde e que tomei conhecimento que os mesmos apenas serão tratados 

por profissionais obrigados a dever de confidencialidade. 
 
Pessoa(s) a contactar preferencialmente em caso de acidente: 

1) Nome___________________________________________________________________________________ 

Parentesco____________________ Contactos ____________________________________________________ 

 

2) Nome___________________________________________________________________________________ 

Parentesco____________________ Contactos ____________________________________________________ 

 

3) Nome___________________________________________________________________________________ 

Parentesco____________________ Contactos ____________________________________________________ 

 

Alergias/doenças em que sejam necessários cuidados especiais: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Medicação especial: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Nº de cartão de beneficiário: ______________________ 

Seguro escolar 

Nº do Cartão de Cidadão: 

NIF: 

Nº da Segurança Social 

Nº do Utente: 

 



 
 

Saídas do Colégio 

1 - Pessoas Autorizadas, com as quais o Aluno/criança pode sair do Colégio, para além dos pais (1) 

Nome_____________________________________________Parentesco____________BI/CC nº___________________ 

Nome_____________________________________________Parentesco____________BI/CC nº___________________ 

Nome_____________________________________________Parentesco____________BI/CC nº___________________ 

Nome_____________________________________________Parentesco____________BI/CC nº___________________ 

(1) Necessária a entrega do documento judicial de regulação do poder paternal, nos casos aplicáveis. 

 

3 – Saídas do Aluno – caso possa sair sozinho das instalações do Colégio (alunos a partir do 5.º ano do Ensino Básico) 

  Nos horários de almoço         Após o final das aulas/Sala de estudo          Durante o intervalo da tarde(16:00/16:30) 

  Na tarde livre 

 

2 - Visitas de Estudo (alunos a partir do Jardim de Infância ao 9º ano. No Ensino Básico, as visitas de estudo 

correspondem a aulas) 

                    Autorizo         Não autorizo 

 

Administração de Medicamentos 

O Colégio poderá administrar, em situações de emergência ocasionais, os medicamentos Ben-u-ron e Brufen. 

                    Autorizo         Não autorizo 

 

Recolha de Imagem  

O Colégio poderá recolher imagens de atividades ou eventos, para divulgação no site do Colégio, página de Facebook, 

Youtube ou outras plataformas de utilização do Colégio e comunidade escolar.  

                    Autorizo         Não autorizo 

 

14. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO(S) TITULAR(ES) DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS 

  
Ao preencher e assinar declaro sob compromisso de honra que as informações prestadas são exatas e atuais e estou 

autorizado a inscrever/renovar a matrícula da criança e a designar o Encarregado de Educação pelo cotitular das 

responsabilidades parentais, obrigando-me a comunicar qualquer alteração superveniente 
  
Ao assinar o presente impresso declaro que tomei conhecimento do Preçário em vigor*, Projeto Educativo*, 

Regulamento Interno e Política de Privacidade*. 
   
As responsabilidades parentais da criança são partilhadas pelos pais?   
 

Sim        
(pais casados; pais separados/divorciados com responsabilidades parentais reguladas em que se atribua o exercício comum, independentemente do 

regime de guarda ser ou não partilhada) 
 

Não  
Indicar titular exclusivo das responsabilidades parentais: __________________________ 



 
 

(por confronto com o documento de regulação das responsabilidades parentais) 
  
Assinatura da Mãe:___________________________________(1) 

  
Assinatura do Pai:____________________________________ (1) 
  
Assinatura do titular exclusivo das responsabilidades parentais, caso não seja o Pai ou a 

Mãe:____________________________ 

  

*  Todos os documentos estão disponíveis no site do Colégio e para consulta na Secretaria. Sempre que existam alterações aos mesmos, as novas 

versões serão disponibilizadas para consulta nos mesmos canais. 
(1) no caso de Pais casados ou unidos de facto presume-se que qualquer dos pais que atue sozinho age de acordo com o outro nos termos do disposto 

no artigo 1901.º, 1902.º  e 1911.º do Código Civil 
  

  

 

 

Designação de Encarregado e Educação (E.E.): 

                Nome do E.E. ________________ 

                Parentesco/Relação com o menor _________________ 

                 

                Assinatura do Encarregado de Educação ___________________________________ 


