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Dados Pessoais  

POR FAVOR PREENCHA EM LETRAS MAIÚSCULAS !  
 

Inscrição a : __________________     Anulação da Inscrição a: ____________________ 

Alterações nos dados (número de telefone, endereço, ...) por favor 

informe imediatamente o (a) Educador (a) do Jardim de infância! 

 

CRIANÇA 

Primeiro e Último nome: ___________________________________________ 

Data de Nascimento: ___________________________ 

Local de Nascimento/País: ____________________________________________ 

Religião: _______________________________ 

Cidadania: ____________________________    desde: _______________ 

Primeira língua: __________________________ 

Outras línguas:   □ sim    □ não          se sim, quais? __________________________________ 

Quando é que o seu filho / a sua filha a aprendeu? 

_____________________________________________________________________________ 

Onde e com quem fala o seu filho / a sua filha esta(s) língua(s)? 

______________________________________________________________________________ 

Morada 

Residência principal: _____________________ vive com: ________________________________ 

            ____________________________ 

Números de telefone importantes: 

Nome: Número: Informações adicionais: 

______________________________ _____________________ _______________________ 

______________________________ _____________________ _______________________ 

______________________________ _____________________ _______________________ 
 

As seguintes pessoas podem ir buscar o meu filho/ a minha filha: 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

Questões de saúde:  

Vacinas: __________________________________________________________________________ 

Alergias:  _________________________________________________________________________ 

Médico de família: _____________________________ Pediatra: _____________________________ 

 

 
Fotografi

a 
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Informações importantes( p.ex.: diabetes, epilepsia, medicamentos, convulsões febris, asma, 

problemas/deficiências cardíacas, óculos, aparelhos auditivos, nutrição,.….): ___________________ 

Existe algo em especial a ser considerado no jardim de infância a esse 

respeito?__________________________________________________________________________ 

 

Assistente Social : _________________________________________________ 

 

Em caso de emergência: 

_________________________________________________________________________________ 

Número do seguro (e-card) da criança:: _______________________________ 

O seguro de saúde do meu filho/ da minha filha é: ______________________________________ 

PAIS 

Estado civil:      □ solteiro     □ casado     □ divorciado     □ viúvo     □ União de facto 
 

 Mãe Pai Companheiro/a 

Primeiro nome: _________________ _________________ __________________ 

Último nome: _________________ _________________ __________________ 

Data de Nascimento: _________________ _________________ __________________ 

Religião: _________________ _________________ __________________ 

Cidadania: _________________ _________________ __________________ 

             desde: _________________ _________________ __________________ 

Morada: _________________ _________________ __________________ 

 _________________ _________________ __________________ 

Profissão: _________________ _________________ __________________ 

Ocupação actual: _________________ _________________ __________________ 

Entidade empregadora: _________________ _________________ __________________ 

Horário de trabalho: _________________ _________________ __________________ 

Encarregado(s) de Educação: 

_________________________________________________________________________________ 
 

IRMÃOS 

Nome Data de nascimento Jardim de infância  / Escola 

_________________________ __________________ _____________________________ 

_________________________ __________________ _____________________________ 

_________________________ __________________ _____________________________ 

_________________________ __________________ _____________________________ 
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Nos termos do parágrafo § 30 (1) da Steiermärkischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 

i.d.g.F. os pais têm o dever de levar as crianças, até á idade escolar,  para a Instituição de 

Cuidado Infantil e de ir buscá-los atempadamente de acordo com o parágrafo  § 13 (2) 

(explicações mais detalhadas podem ser obtidas junto do(a) Educador(a) do jardim de 

infância) ou assegurar-se que as criancas sejam acompanhadas por uma pessoa adequada , 

no caminho de e para as Instituições de Educação e Cuidados Infantil .  

 
  _________________________________________________________________ 

  Assinatura – Encarregado(s) de Educação 
 

Enquanto Encarregado de Educacao concordo que o meu filho/a minha filha participe em  passeios, 

excursoes, saidas, bem como projectos pedagogicos (p.ex. projecto florestal, projecto de ingles, 

projecto sobre Africa,…) e nas  atividades da equipa do IZB (Integrative Zusatzbetreuung) .  
 

Nos termos do parágrafo § 30 (2) da Steiermärkischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 

i.d.g.F. os Encarregados de Educação devem assegurar-se da frequência regular das 

Instituições de Educação e Cuidado Infantil de acordo com o horário de abertura. 

 

__________________________ _______________________________________      

 Local, Data  Assinatura – Encarregado(s) de Educação 

 

 

 


