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Aluno 

   Encarregado de Educação:  Pai   Mãe   ( Parentesco) _____________________________________  
 

Pai 

.Nome: ______________________________________________________________________________________  

Telemóvel: ________________________________________  

E-mail: _______________________________________________________________________________  

Se diferente do aluno: 

Morada:. _____________________________________________________________________________  

Código Postal: _______-____  ______________ Distrito: ______________________________________  

Concelho: ____________________________ Freguesia: ______________________________________  
 

Mãe 

. .Nome: _____________________________________________________________________________________  

Telemóvel: ________________________________________  

E-mail: _______________________________________________________________________________  

Se diferente do aluno: 

Morada:. _____________________________________________________________________________  

Código Postal: _______-____  ______________ Distrito: ______________________________________  

Concelho: ____________________________ Freguesia: ______________________________________  
 

 

Preencher se o Encarregado de Educação não for o Pai ou a Mãe 

.Nome: ______________________________________________________________________________________  

Telemóvel: ________________________________________  

E-mail: _______________________________________________________________________________  

Se diferente do aluno: 

Morada:. _____________________________________________________________________________  

Código Postal: _______-____  ______________ Distrito: ______________________________________  

Concelho: ____________________________ Freguesia: ______________________________________  
 

A preencher pelos Serviços Administrativos 

. __ Nº ________  

 Ano ________  

 Turma ________  

Irmãos 

 na escola 

 

Nome:________________________________________________________________________ 
 

Morada: ____________________________________________________________________  

Código Postal _______-____  _____________ Freguesia _____________________________  

Concelho _______________________________ Distrito _____________________________  

Naturalidade: 

Freguesia:______________________ Concelho:__________________ Distrito:____________ 
 

Nº cartão de saúde: _____________________   Entidade: _____________________________  

E-mail para envio da faturação: Pai  Mãe Outro________________________________________ 
  

 

Opção de pagamento: 
Mensal  

Trimestral    

Anual   

Apenas mensalidade 

Todos os serviços 

 

    



 

.Outros contactos úteis para além dos Pais e Encarregado de Educação 

Nome: __________________________________________ Telefone: ___________________________  

Nome: __________________________________________ Telefone: ___________________________  

Nome: __________________________________________ Telefone: ___________________________  
 

 

Observações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DECLARAÇÃO 

EU, ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO, DECLARO: 

 

- Aceitar, assim como o meu educando, o Regulamento, o Projecto Educativo e o Projecto Pastoral do Externato da Luz; 

- Responsabilizar-me pelo pagamento das mensalidades e despesas acessórias até ao dia 10 de cada mês; 

- Autorizo o meu educando a participar nas visitas de estudo e aulas no exterior a realizar pelo Externato da Luz neste ano 

letivo e seguintes, inscritas no Plano Anual de Atividades, responsabilizando-me pelo seu comportamento. A escola informará 

atempadamente sobre as visitas ou atividades a realizar, nomeadamente: objetivos, locais, itinerários, eventuais custos, bem como 

datas e horários. Reservo-me o direito de não autorizar a participação do meu educando em alguma atividade ou visita e tenho 

conhecimento de eventuais efeitos na avaliação do meu/minha educando/a. 

- Autorizar a criação da conta Google Suite Educação a partir do 1º ciclo, que será usada no âmbito das aprendizagens com recurso 

às tecnologias da informação. 

- Que fui informado/a que os dados pessoais constantes deste formulário serão tratados pelo Externato da Luz em execução da 

prestação de serviços educativos contratada e que serão transmitidos aos organismos do Ministério da Educação em cumprimento de 

obrigações legais do estabelecimento de ensino. Fui também informado/a que estes dados pessoais serão conservados 

permanentemente e que tenho o direito de solicitar o acesso aos mesmos, requerer a sua retificação e a sua portabilidade. Fui ainda 

informado/a que tenho direito de reclamação para a Comissão Nacional de Proteção de Dados; 

 

 Lisboa, ________ de _________________ de 202__  

 _________________________________________ 

 Encarregado de Educação 

 

 

 

Autoriza que o seu educando seja fotografado / filmado no decorrer do desenvolvimento das 

atividades educativas aprovadas no Plano Anual de Atividades?   Sim   Não 


