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ASSOCIAÇÃO DE ACTIVIDADES SOCIAIS DO BAIRRO 2 DE MAIO 
PEDIDO DE ADMISSÃO - CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

 
 
 
 

 

Nome da Criança_____________________________________________________________ 

Data de Nascimento ___/___/____ 

Naturalidade ________________________   Freguesia ________________________ 

Morada ____________________________________________________________________ 

Código Postal ______-____   Telefone de Casa ____________ 

Nº Identificação Segurança Social _____________________ 

 

 

Nome do Pai ________________________________________________________________ 

Habilitações Académicas: _______________________ Profissão ______________________ 

Local de trabalho ___________________________________ Horário ___________________ 

Telefone do trabalho ________________   Telemóvel ______________________ 

 

 

Nome da Mãe. _______________________________________________________________ 

Habilitações Académicas: _______________________ Profissão ______________________ 

Local de trabalho ___________________________________ Horário ___________________ 

Telefone do trabalho ________________   Telemóvel ______________________ 

 

 

Nome do Encarregado de Educação _____________________________________________ 

Grau de Parentesco/Afinidade _______________________   Profissão__________________ 

Local de trabalho ___________________________________ Horário ___________________ 

Telefone do trabalho ________________   Telemóvel ______________________ 

NIF ________________________ 

 

Outros Responsáveis: 

Nome ______________________________________________________________________ 

Grau de Parentesco/Afinidade __________________________ 

Morada ____________________________________________________________________ 

Telefone de casa _________________________   Telemóvel _________________________ 

 

 
 

FOTO 
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Agregado Familiar 

Nome Parentesco Idade Profissão Vencimento 

     

     

     

     

     
 

 

Habitação 
Própria Valor mensal da prestação ao banco  

Alugada Valor mensal da renda  

 

Motivo do Pedido de Admissão 

Trabalho da Mãe........................................□ 

Prescrição Médica.....................................□ 

Necessidade de Convívio .........................□ 

Irmãos a frequentar a instituição...............□ 

Outros motivos..........................................□ 

 

 

Razão de preferência por esta instituição __________________________________________ 

 

 

Com quem tem ficado a criança _________________________________________________ 

 

 

Data de Admissão ______________________________ 

Motivos de Admissão _________________________________________________________ 

 

Data de Saída _________________________________ 

Motivo de Saída _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Lisboa, ______ de _________ de 20__ 

 

Assinatura 

_____________________________________
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FOTOCÓPIAS E DOCUMENTOS A APRESENTAR  

 
- 1 fotografia da criança 

- Fotocópia dos documentos de identificação da criança e de todas as pessoas que 

pertencem ao agregado familiar 

- Fotocópia do número de contribuinte da criança e de todas as pessoas que pertencem ao 

agregado familiar 

- Fotocópia do boletim de vacinas actualizado 

- Declaração médica (em como a criança pode frequentar o Jardim de Infância) 

- Declaração médica que ateste alergias a alimentos ou outras (caso existam) 

- Identificação do médico assistente (fotocópia do cartão/folha de utente) 

- Fotocópia da declaração de rendimentos (IRS) de todas as pessoas que pertencem ao 

agregado familiar 

- Fotocópia de recibo de vencimento actualizado de todas as pessoas que pertencem ao 

agregado familiar   

- Comprovativo de Escalão do Abono 

- Fotocópia da renda de casa ou comprovativo de  prestação bancária de credito habitação 

- Horário de trabalho dos pais e/ou encarregado de educação emitido pela entidade patronal 

- Fotocópia da identificação das pessoas autorizadas a  vir buscar a criança 

 

Nota:  
A ficha de inscrição/pedido de admissão para o próximo ano lectivo deve ser entregue a 
partir de Janeiro. 
O período de admissões será a partir do mês de Maio, por contacto telefónico a 
confirmar vaga e a agendar reunião com a Educadora. 
Só são aceites inscrições de crianças que completem 2 anos até 31 de Dezembro do 
corrente ano. 


