MUNICÍPIO DE VAGOS

DGEstE-DSRC

Câmara Municipal

Agrupamento de Escolas de Vagos
Av. Padre Alírio de Melo
3840-404 VAGOS

Rua da Saudade
3840-420 VAGOS

Serviços de Apoio à Família para os alunos do 1.º Ciclo
Refeições, Atividades de Enriquecimento Curricular e Transportes
Boletim de Inscrição

Ano letivo

Dados do Encarregado de Educação (a preencher pelo requerente):
Nome:
Cartão de Cidadão:
Data de Validade:
NIF:
Residência
Avenida/Beco/Rua/Viela:
Lote/Fração:
Localidade:
Código-Postal:
Freguesia:
Concelho:
Contactos:
Telefone:
Telemóvel:
Profissional:
Correio Eletrónico:

N.º

Dados do Aluno (a preencher pelo requerente):
Nome:
Data de Nascimento:
Cartão de Cidadão:
Data de Validade:
NIF:
Residência (caso a residência seja a mesma do encarregado de educação deve assinalá-lo aqui)
Avenida/Beco/Rua/Viela:
Lote/Fração:
Localidade:
Código-Postal:
Freguesia:
Concelho:
Estabelecimento de Educação
Escola:
Ano/Turma:

Refeições (assinale com a opção pretendida):
SegundaTodos os dias
feira

Terçafeira

Quartafeira

Quintafeira

N.º

Sexta-feira

Alergias alimentares (obrigatória a apresentação de declaração médica):
Deve assinalar esta opção caso pretenda que o seu educando tenha uma ementa vegetariana.
Atividades de Enriquecimento Curricular (assinale com a opção pretendida):
SegundaTerçaQuartaTodos os dias
feira
feira
feira

Quintafeira

Sexta-feira

Transporte Escolar
Horário
Escola Recetora:

Localidade de Origem:

Manhã
Tarde
Manhã e Tarde

Termo de responsabilidade
O requerente declara sob compromisso de honra que os dados fornecidos correspondem à verdade e
assume inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as informações prestadas.
Declara ter conhecimento de que, caso os dados ou informações não correspondam à verdade, o
Município de Vagos acionará todas as medidas legais ao seu dispor.

O Encarregado de Educação,

Serviços de Apoio à Família para os alunos do 1.º Ciclo
Refeições, Atividades de Enriquecimento Curricular e Transportes
Informações
O programa de generalização do fornecimento de refeições aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico visa implementar o
fornecimento de refeições em todos os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do concelho de Vagos. Este programa é
implementado pelo Município de Vagos, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Vagos e as Instituições
Particulares de Solidariedade Social do concelho.
No âmbito do programa e de acordo com o definido na legislação aplicável, os valores a pagar pelos encarregados de
educação, de acordo com o escalão de ação social escolar atribuído, são:
•
•
•

Para os alunos sem escalão: 1,46 €/refeição;
Para os alunos com escalão B: 0,73 €/por refeição;
Os alunos com escalão A atribuído não pagam qualquer valor pela refeição.

As Atividades de Enriquecimento Curricular para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico visam a implementação de
atividades que contribuam para um desenvolvimento integral da criança sendo desenvolvidas durante os períodos
letivos, em todos os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do concelho de Vagos, em parceria com o Agrupamento de
Escolas de Vagos. O horário destas atividades está dependente do horário das atividades letivas, sendo definido no
arranque do ano letivo.
A inscrição pressupõe a frequência das Atividades de Enriquecimento Curricular durante a totalidade do ano letivo,
devendo o encarregado de educação em caso de necessidade de desistência, contactar o Serviço de Educação da
Divisão de Educação, Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Vagos.
O Programa de Reordenamento da Rede Escolar é um programa de transporte escolar implementado pelo Município de
Vagos através de parcerias com diversas instituições do concelho e que tem como objetivo minimizar o impacto do
encerramento de escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico na vida das famílias, complementado o conjunto de serviços que
são implementados pelo Município para esse fim.
Informamos, ainda, que caso exista a necessidade de cancelar a utilização dos serviços, deve proceder à sua comunicação
por escrito, junto do Serviço de Educação, com o mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência.
Os dados pessoais recolhidos neste pedido são necessários, única e exclusivamente, para dar cumprimento ao disposto
no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de
abril e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado.
2. O tratamento dos dados referidos no ponto 1 por parte do Município de Vagos respeita a legislação em vigor em
matéria de proteção de dados pessoais e será realizado com base nas seguintes condições: o Município de Vagos é o
responsável pelo tratamento dos dados, os dados são tratados para o cumprimento de uma obrigação jurídica e para
que possam ser prestados os serviços solicitados, o destinatário dos dados é o Serviço de Educação, bem como, a
instituição parceira do Município na implementação dos serviços, sendo os seus dados mantidos pelo período necessário
à prestação do serviço.
3. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município consulte o nosso site em www.cm-vagos.pt ou
envie um e-mail para rgpd@cm-vagos.pt.
4. Os documentos apresentados no âmbito do presente pedido são documentos administrativos, pelo que o acesso aos
mesmos se fará em respeito pelo regime de acesso à informação administrativa e ambiental e reutilização dos
documentos administrativos (Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto).
Termo de autorização
O requerente autoriza a recolha e tratamento dos dados para a realização da inscrição e frequência dos serviços de
apoio à família.

O Encarregado de Educação,

Para mais informações:
Serviço de Educação
Núcleo de Educação, Desporto e Juventude
Escola Secundária de Vagos
Avenida Padre Alírio de Melo
3840-404 Vagos

Telefone: 234 799 600
Correio eletrónico: inscricoes@cm-vagos.pt

