
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SAMPAIO 

Ficha de inscrição para acolhimento de crianças de trabalhadores de serviços essenciais 

No âmbito das medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à situação 

epidemiológica do novo coronavírus (covid19) encontram-se definidos os estabelecimentos 

escolares que estarão abertos das 9h00 às 17h00 (almoço garantido), preparados para acolher os 

filhos dos trabalhadores que estarão mobilizados pela sua entidade empregadora ou pela 

autoridade pública.  

Destinatários - Crianças entre os 3 e os 12 anos, que já frequentem o Jardim de Infância ou 

Escola de 1º ou 2º ciclos da rede pública e privada da zona geográfica de influência do 

Agrupamento. 

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA  

Nome:  

Data de nascimento:  

Nome do pai:  

Nome da mãe:  

Morada:  

Jardim de Infância/Escola que frequenta:  

INFORMAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (EE)  

☐ Pai ☐ Mãe ☐ Outro: ____________________  

Nome completo do EE:  

Contactos do EE:  

Telemóvel: ___________________ Email: ___________________________________________  

Profissão do pai:  

☐ Funcionário da CMC ou JF  ☐ Auxiliar de Saúde  

☐ Médico  ☐ Bombeiro  

☐ Enfermeiro  ☐ Gestão/manutenção de infraestruturas essenciais  

☐ Força de Segurança  ☐ Outra:  

Entidade / organismo de trabalho: _________________________________________________ 

Profissão da mãe:  

☐ Funcionário da CMC ou JF  ☐ Auxiliar de Saúde  

☐ Médico  ☐ Bombeiro  

☐ Enfermeiro  ☐ Gestão/manutenção de infraestruturas essenciais  

☐ Força de Segurança  ☐ Outra:  

Entidade / organismo de trabalho: _________________________________________________ 



 

ACOLHIMENTO E RECOLHA DA CRIANÇA  

Quem pode levar ou buscar a criança?  

☐ EE              ☐ outro: ___________________________________________________________  

Contacto de outras pessoas de referência, em caso de emergência  

☐ avós _________________ ☐ tio/a _________________ ☐ outro/a ____________________  

Horário previsto para a entrada:____________ Horário previsto para a saída: ______________  

Pretende serviço de almoço: ☐ não ☐ sim  

A criança tem alguma restrição alimentar? ☐ não ☐ sim Qual? __________________________  

_____________________________________________________________________________  

A criança faz alguma medicação? ☐ não ☐ sim Qual? _________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Informações adicionais:  

 

Envio a ficha devidamente preenchida para o email direcao@esec-sampaio.net, anexando 

declaração da(s) entidade(s) empregadora(s)/autoridade pública a confirmar que os pais estão 

ao serviço e por isso solicito o acolhimento do meu educando diretamente ao Agrupamento.  

____/____/__________             _____________________________________________ 

 

PROTEÇÃO DE DADOS  

Os dados pessoais constantes deste formulário são recolhidos pelo Agrupamento com o propósito de 

processar a inscrição no acolhimento de Crianças de Trabalhadores de Serviços Essenciais.  

Para qualquer assunto relacionado com a privacidade dos seus dados, poderá contactar o encarregado de 

proteção de dados através do email direcao@esec-sampaio.net ou do telefone 21 268 8160. 
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