
FICHA DE INSCRIÇÃO 
Caros Pais, Mães e Encarregados de Educação 
O acompanhamento do percurso escolar do seu filho/filha/educando/educanda é fundamental para que alcance sucesso. Este pode 
ser feito através de participação direta e/ou da Associação de Pais e Encarregados de Educação. Esta Associação está representada 
nos órgãos de decisão do Agrupamento, onde poderá transmitir a perspetiva dos pais e encarregados de educação, sendo para isso 
muito importante a sua participação. 
Precisamos da colaboração de todos!  
Juntos faremos muito mais e melhor pelo bem-estar dos nossos educandos.  
Encontramo-nos disponíveis para o seu contacto para:    
 

apeesgp@age2ev.edu.pt 
 
Depois de preenchida a ficha de inscrição, solicita-se que a entregue a um dos representantes dos Encarregados de Educação da turma do seu Educando, 
acompanhada de 5€ correspondente à quota anual (respeitante ao ano letivo), em envelope fechado, dirigido à APEEGP.  
Posteriormente, emitiremos o respetivo recibo por email que lhe faremos chegar através do seu Educando.  
 
A APEEGP respeita a sua privacidade. A proteção da sua privacidade no tratamento dos seus dados pessoais é uma preocupação importante, à qual prestamos 
particular atenção. Processaremos os dados pessoais recolhidos durante o nosso mandato de forma confidencial e sempre em conformidade com a legislação em 
vigor. Os nossos princípios de confidencialidade e/ou tratamento de dados pessoais não são extensíveis a terceiros. Não serão guardados dados pessoais que não 
tenha sido expressa e voluntariamente facultado pelo próprio, como, por exemplo, a participação num inquérito, a inscrição num evento ou formalização de um 
contacto. Caso seja obtido algum dado dos que estão regulamentados como “dados pessoais” na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, referente à Proteção de Dados 
Pessoais, e na respetiva Declaração de Retificação n.º 22/98, de 28 de novembro, passamos a informar que o titular poderá exercer os direitos de acesso, retificação, 
cancelamento e oposição. Uso e divulgação de dados pessoais e especificação de propósito A APEEGP, utilizará os seus dados pessoais com o intuito de constituição 
do dossier de sócios da mesma. Em relação aos dados que mantém na sua posse, a APEEGP compromete-se a efetuar todas as diligências a fim de os proteger de 
alterações, perda, destruição, acesso por parte de pessoas não autorizadas ou divulgação não autorizada. As nossas medidas de segurança são melhoradas de forma 
contínua de acordo com a legislação em vigor. Caso nos faculte os seus dados pessoais, utilizá-los-emos para o informar sobre os nossos eventos, iniciativas, quando 
for conveniente, para o incluir em inquéritos sobre os mesmos, desde que nos tenha autorizado explicitamente a utilizar os seus dados pessoais para efeito de envio 
de publicidade. Caso nos tenha autorizado a utilizá-los desta forma, mas não deseje continuar a receber publicidade da APEEGP, poderá revogar esta autorização em 
qualquer altura. Os seus dados serão consequentemente bloqueados. Poderá igualmente revogar a sua autorização para o tratamento e uso dos seus dados pessoais 
em qualquer altura. Nesse caso, os seus dados pessoais serão cancelados. Os dados de associado e contabilidade não serão afetados. O titular que faculta a 
informação é responsável pela sua anulação. Se, por exemplo, forem introduzidos dados num formulário, é necessário que figure no mesmo um aviso legal que 
contemple a opção de revogação. Caso se aplique, é possível indicar um endereço de e-mail para a revogação (apeesgp@age2ev.edu.pt). 
 
Caso deseje obter mais informações ou enviar sugestões, correções ou reclamações referentes ao tratamento dos seus dados pessoais, poderá entrar em contacto 
através do endereço apeesgp@age2ev.edu.pt. 
 
................................................................................................................................................................……………................................. 
 

  

FFiicchhaa  ddee  IInnssccrriiççããoo                        SSóócciioo  nn..ºº  ______________ 
  

 

Nome: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Localidade: ____________________________________________________ Código Postal: ___________ - ________  ___________________ 

Telefone/Telemóvel: ____________________________ E-mail  __________________________________________ @ __________________ 
 

Aceito o uso do email para comunicação da associação:  sim  ____   /  não  ____ 

Nome do(a) Aluno(a) Ano Turma Escola Frequentada 

    

    

    

    

 
Data:  ______ / ______ / ______             
                                                                                                                           __________________________________________ 

(Assinatura) 
 

QUOTA 2017/2018  -  5€/ANO  

mailto:apeesgp@age2ev.edu.pt

