
Ano Letivo  20   / 20

Agrupamento 

Escola  /  Jardim de Infância 

Identificação criança/aluno(a)

Nome 

NIF 

(*) Em questões de restrições alimentares, por motivo de doença ou de ordem religiosa, carece de validação da CMC, tendo em 
conta a viabilidade de resposta por parte do fornecedor.
(**) Poderá ser disponibilizado, mediante receita médica.
(***) A fatura, referente a almoços e lanches, será enviada por email. 
PRIVACIDADE E SEGURANÇA: A Câmara Municipal de Cascais, no âmbito das suas competências legais enquanto entidades 
prestadoras de serviço público, e para efeitos dos processos de gestão,  das refeições escolares, dos transportes escolares, acessos 
a estabelecimentos de ensino e mobilidade assume como prioridade máxima a privacidade e proteção dos dados registados, 
assegurando a privacidade e segurança dos dados facultados. 
Para qualquer assunto relacionado com a privacidade dos seus dados, poderá contactar o encarregado de proteção de dados 
através do email.
Poderá, ainda, apresentar reclamação a uma autoridade de controlo, nomeadamente à Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(CNPD) (www.cnpd.pt).
Para informações adicionais, por favor consulte a política de privacidade e segurança publicada em www.cascais.pt.
O Encarregado de Educação toma conhecimento dos serviços municipais comparticipados, assumindo inteira responsabilidade nos 
termos da lei, pela exatidão da declaração constante neste boletim. Falsas declarações implicam, para além do procedimento legal, 
imediato cancelamento dos subsídios e devida reposição financeira.

Encarregado(a) de Educação

Nome  NIF 

Telf.    Email (***)  

Morada 

Código Postal  -  Localidade 

,   /  / 20                   ,   /  / 20

Encarregado(a) Educação         Receção Escola /Jardim de infância

 

 

Escalão ASE Almoço Lanche Leite Escolar Fruta Escolar
A Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito
B 0,73 € 0,25 € Gratuito Gratuito
C 1,46 € 0,50 € Gratuito Gratuito

Inscrição Observações
 Almoço  Normal  Vegetariano  Dieta

 Lanche
 Leite Escolar  Branco  Achocolatado  S/ Lactose (**)  Soja (**)

 Fruta Escolar

Pré Escolar  1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano 

Autorizo a Câmara Municipal de Cascais a recolher imagens (foto e vídeo) do meu  
educando no âmbito de programas de educação alimentar. As imagens serão publicadas 
nas plataformas de comunicação geridas pelo Município.    Sim             Não     


