
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA ANUNCIADA 

 
INSCRIÇÃO -   ANO Lectivo  2020-2021 

 
Data de Inscrição: ___/___/___           Data de Admissão: ____/___/____     Critérios de Seleção:  ___________ 

   
Data Saída:___/___/___      Motivo: ___________________________  
 
 Resposta Social: CRECHE       PRÉ ESCOLAR                                   Equipamento:  Nuvem          Aquário   

           Data de Nascimento: ___/___/___  
 
Nome: _______________________________________________________________________________________ 
A criança está referenciada como tendo Necessidades Educativas Especiais (NEE)          Não            Sim 

Filiação 

Nome do Pai: ___________________________________________________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________ Freguesia ____________________ 

Código Postal: _______ - _____ Localidade: ________________________ Telefone: _________________(casa/emprego) 

Telemóvel: _________________ e-mail: __________________________________Habilitações _________________ 

Profissão: ______________________________________ Local de Trabalho_________________________________ 

Nome da Mãe: _________________________________________________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________ Freguesia ____________________ 

Código Postal: _______ - _____ Localidade: ________________________ Telefone: _________________(casa/emprego) 

Telemóvel: _________________ e-mail: ___________________________________Habilitações __________________ 

Profissão: ______________________________________ Local de Trabalho_________________________________ 

Identificação do Encarregado de Educação 

 
      Pai          Mãe                 Outro (indicar parentesco) _______________________________________________ 

Se o encarregado de Educação for outro diferente do Pai ou da Mãe, indique: 

Nome do Enc. Educ.: ______________________________________________________Parentesco: ______________          

Morada: _____________________________________________________________  Freguesia:  _________________ 

Código Postal: _______ - ____ Localidade: ________________________ Telefone: __________________(casa/emprego) 

Telemóvel: ______________ E-mail: ______________________________________ Habilitações:  ________________ 

Profissão: _____________________________________ Local de Trabalho:  __________________________________ 

Informações Complementares 

A criança tem algum irmão a inscrever-se também?          Não              Sim. Se sim,   indique o nome:  ___________________ 

___________________________________________________________              Data de Nascimento ____/ ____/ _______ 

A Criança tem irmãos a frequentar a Instituição?            Não                   Sim. Se sim, indique: 

Nome: ___________________________________________________ Equipamento:   ____________ Sala: ________ 

Nome: ___________________________________________________ Equipamento:   ____________ Sala: ________ 
 

Composição do Agregado Familiar:                                                   Nº Elementos:                                   Grau Parentesco: 

Nome: ___________________________________________________                                                    ____________  

Nome: ___________________________________________________                                                     ____________  

Nome: ___________________________________________________                                                    ____________  

Nome: ___________________________________________________                                                     ____________  

 

Setúbal, ___/ ___/ _______       Encarregado de Educação__________________________________________

Identificação e Caracterização da Criança 

(Interlocutor com a Instituição) 



 

 

 

O período de inscrição das novas candidaturas para o ano letivo de 2020-2021, decorre online, pelo E-mail 
geral@cpnsa.pt  

1.  Processo candidatura até 17 Maio  
2. Documentação: 

 Identificação da criança (Assento de Nascimento, Cartão de Cidadão, etc.); 

 Nº de Identificação da Segurança Social (NISS) e Nº de Identificação Fiscal (NIF) da criança; 

 Declaração médica em caso de patologia que determine a necessidade de cuidados especiais; 

 Comprovativo de morada; 

 Boletim Individual de Saúde (folha de rosto com data da próxima vacinação); 

 Rendimentos do agregado familiar: 
a) Recibos de vencimento dos últimos 3 meses de ambos os progenitores; 
a) Comprovativo de prestações sociais do agregado familiar (abonos, subsídios de desemprego, RSI, 

pensões, entre outros); 
b) Bolsas de estudo e formação (exceto as atribuídas para frequência e conclusão, até ao grau de 

licenciatura); 
c) Certidão da sentença judicial que regule o poder paternal ou determine a tutela quando aplicável; 
d) Comprovativos de juros recebidos de depósitos bancários e de outros rendimentos não incluídos na 

Declaração de IRS.  
A não entrega dos comprovativos de rendimento, a omissão de informação considerada importante para a 
determinação da comparticipação familiar ou sempre que hajam fundadas dúvidas sobre a veracidade das 
declarações de rendimentos apresentadas, aplicar-se-á a mensalidade mais elevada. 

 Comprovativos de despesas do agregado familiar: 
a) Renda da casa ou prestação devida pela aquisição de habitação própria e permanente; 
b) Despesa com transportes até ao valor máximo da tarifa de transporte da zona de residência; 
c) Despesas de saúde e aquisição de medicamentos de uso continuado em caso de doença crónica. 

 
3. Dia 21 de Maio – Publicação, da lista de admissão e da lista de espera (candidatos sem vaga) no site da 

Paroquia da Nossa Senhora Anunciada https://www.paroquiaanunciada.diocese-setubal.pt/cspnsa 

 https://www.facebook.com/CSPNSA/. 
 

4. De 25 de Maio a 31 de Maio – pagamento da matrícula no valor de €60 por Transferência Bancaria NIB (PT50 
0035 0774 00038255632 71)  

 
5. Entrega da declaração de IRS relativo ao ano de 2019 com a respectiva Nota de Liquidação, logo que esteja 

disponível no limite até dia 30 de Junho 
 
 
6. No mês de Julho - será contactado para informação do valor da mensalidade e a formalização do contracto de 

prestação de serviços. 
 

 NOTAS: 

1. As crianças só poderão iniciar o Ano Lectivo após o pagamento da mensalidade de Setembro + Seguro Escolar.           

2. Na resposta social de pré-escolar, a colocação das crianças está condicionada ao preenchimento de mais de 95% 

da capacidade do total das salas. 

3. Só serão validadas as candidaturas com os processos completos (toda a documentação solicitada). 

           
INSCRIÇÃO 

ANO LETIVO 2020-2021 
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