
 

 

 
2021/2022 

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) – Pré-Escolar 
Ficha de Inscrição 

 
Escola: _______________________________________________ 
 
Nome da Criança: ______________________________________ 
 
Data de Nascimento: _____/_____/_____________ 
 
Número de Identificação Fiscal (NIF) da Criança: ____________________ 
 
Horário em que se inscreve nas AAAF (x apenas numa das opções):  

 7:30 - 9:00    

 7:30 - 9:00 e 15:30 – 18:30 ou apenas 15:30 – 18:30 *   

 
*É obrigatório entregar o horário de trabalho do pai/mãe/encarregado de educação 
passado pela entidade patronal. Caso alguém esteja desempregado deve apresentar 
declaração do IEFP. 

 Não pretendo inscrever o meu educando nas AAAF   

 
Mês de julho: inscrição até 15 de maio, devendo o pai/mãe/encarregado de educação 
indicar o número de semanas pretendido. (x apenas numa das opções) 

 apenas na 1.ª semana   

 1.ª e 2.ª semanas   

 1.ª, 2.ª e 3.ª semanas   

 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª semanas   

 Declaro, sob compromisso de honra, que tomei conhecimento integral do 
Regulamento Municipal de Frequência e Funcionamento das Atividades de Animação e 
Apoio à Família «AAAF» nos Jardins de Infância da Rede Pública do Concelho de 
Guimarães. Pode ser consultado em www.aebriteiros.pt.  

 
O(a) Encarregado(a) de Educação 

 
__________________________________________  

 
Data: ____/____/_______________ 
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