
MUNICÍPIO DE MONCHIQUE 
- CÂMARA MUNICIPAL -

CRECHE MUNICIPAL "O OURICINHO" 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

Ano letivo        /          . 

I - IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA 

Nome completo  

Data de nascimento       /       /    Sexo: Masculino          Feminino          Naturalidade 

Documento de identificação    Validade                            N.I.F. 

Número de utente             Vacinas em dia: Sim          Não       

Número de irmãos/ãs        idades     Pretende usufruir do serviço de refeições? Sim  Não 

II - SITUAÇÃO SÓCIO-FAMILIAR 

Mãe 
Nome completo 

Residência (morada completa) 

Código postal              -        Documento de identificação           Validade       

Habilitações literárias            Profissão 

Morada trabalho 

Telefone trabalho          Telefone residência    Telemóvel      

Email 

Pai 
Nome completo 

Residência (morada completa) 

Código postal              -         Documento de identificação           Validade       

Habilitações literárias            Profissão 

Morada trabalho 

Telefone trabalho          Telefone residência      Telemóvel      

Email 

O Encarregado de Educação é
Mãe          Pai           Outro        Se respondeu Outro, por favor indique o grau de parentesco 

Nome completo 

Residência (morada completa) 

Código postal              -         Documento de identificação           Validade       

Habilitações literárias           Profissão 

Morada trabalho 

Telefone trabalho          Telefone residência      Telemóvel      

Email 

A preencher pelos serviços 

Data de receção ____/____/______ 
N.º ordem admissão ____________

Sala _________________________ 
Renovação ______ Inscrição _____ 



 
Pessoas a contactar em situação de emergência 

Nome                                                                            Grau de parentesco                       Contacto  

Nome                                                                            Grau de parentesco                       Contacto  

Nome                                                                            Grau de parentesco                       Contacto  

Nome                                                                            Grau de parentesco                       Contacto 
 

Pessoas a quem a criança pode ser entregue 
Nome                                                                            Grau de parentesco                       Contacto  

Nome                                                                            Grau de parentesco                       Contacto  

Nome                                                                            Grau de parentesco                       Contacto  

Nome                                                                            Grau de parentesco                       Contacto 
 

III – SITUAÇÃO DE SAÚDE 
 

A criança sofre de alguma doença crónica?   Sim            Não            Se sim, indique qual/quais 

 

A criança é portadora de alguma deficiência (auditiva, motora, visual…)? Sim            Não            Se sim, indique  

qual/quais 

 

A criança é alérgica a algum alimento?   Sim            Não            Se sim, indique qual/quais 

 

A criança é alérgica a algum medicamento?   Sim            Não            Se sim, indique qual/quais 

 

Há alguma situação que, do ponto de vista da saúde da criança, inspire especial cuidado?   Sim            Não             

Se sim, indique qual/quais 

 
 

 

 

Documentos que acompanham este Boletim de Inscrição 
 

RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

        Boletim de vacinas atualizado 
 

NOVAS INSCRIÇÕES 

        Fotocópia dos documentos de identificação dos pais/encarregado de educação 

        Fotocópia do documento de identificação da criança 

        Boletim de vacinas atualizado 

        Fotocópia do último recibo de vencimento (apenas para descendentes de funcionários Municipais) 

        Atestado de residência que comprove que reside há mais de dois anos no concelho de Monchique, autenticado 
pela Junta de Freguesia com os nomes, graus de parentesco e idades dos elementos do agregado familiar (não se 
aplica para descendentes de funcionários Municipais)  

 

Monchique,        /        /               

O Encarregado de Educação 
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