
Ficha de inscrição de sócio  

 Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas da  

Mealhada 

  Quota anual 1€ 

 
Ano Letivo:_______/_________                                        Nº de sócio:  ______________________ 
 
 

1. Nome: _____________________________________________________________________________________________ 
Nome do Encarregado de Educação / Associado 

 

2. Morada: ___________________________________________________________________________________________ 
Morada do Encarregado de Educação / Associado 

 

        Código Postal e Localidade: ___________ - ______    _____________________________________________________ 

(Indique o Código Postal no formato XXXX-YYY seguido do nome da Localidade) 

 

3. Correio eletrónico:________________________________________________ 
Indique o endereço de correio eletrónico para o qual pretende ser contactado, para envio de comprovativo de pagamento/recibo. 

4. Telemóvel/Telefone: _____________________: Nif: ____________________________ 
 

5. N.º de educandos que frequentam o agrupamento: ________________ 
 

6. Sobre o(s) Aluno(s):  

Nome (1):_______________________________________________________________________________________________________ 

Escola/Ano / Turma / N.º:___________________________________________________ 

 

Nome (2_________________________________________________________________________________________________________ 

Escola/Ano / Turma / N.º:___________________________________________________ 

 

Nome (3):_______________________________________________________________________________________________________ 

Escola/Ano / Turma / N.º:________________________________________________ 

 

8.   Existe disponibilidade para colaborar ativamente com a Associação de Pais? 
Após indicar a sua disponibilidade, concretize em Observações a disponibilidade indicada 

Sim               Não                  Outro                 Observações:___________________________________________________ 
 

9. No âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, informamos que os dados pessoais recolhidos serão utilizados apenas para efeitos de 

inscrição na Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas da Mealhada e para tratamento estatístico do número de 

associados. O Responsável pelo Tratamento dos Dados é a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Mealhada 

(APEEAEM) que poderá ser contactada através do e-mail associacao.paisee@aemealhada.pt. A APEEAEM garante a estrita confidencialidade no 

tratamento dos dados fornecidos, garantindo que os mesmos não serão cedidos ou comunicados a terceiros. Os dados serão mantidos enquanto o 

associado mantiver a sua inscrição ativa na APEEAEM e até 1 ano após a cessação da sua inscrição. Findo esse período, os dados serão eliminados. 

Enquanto titular dos dados, poderá exercer os seus direitos a aceder aos dados bem como a solicitar a sua eliminação ou alteração e a limitar ou se opor 

ao seu tratamento, bem como o seu direito à portabilidade dos dados, mediante requerimento escrito dirigido à APEEAEM, para o endereço de e-mail 

supra mencionado. Em caso de conflito, ou caso considere que algum dos seus direitos relativos a dados pessoais foi violado ou posto em causa, poderá 

apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

         Autorizo a utilização dos dados pessoais para efeitos de inscrição na APEEAEM e para tratamento estatístico 

 

_____/_____/_____ Assinatura do E. Educação:__________________________________________________________ 
 
A sua inscrição implica a aceitação das condições inscritas neste formulário 
 

 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas da Mealhada 

Estrada N1, 3050-347, Mealhada;  

email: associacao.paisee@aemealhada.pt 

mailto:associacao.paisee@aemealhada.pt
mailto:associacao.paisee@aemealhada.pt

