
   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

DADOS DA CRIANÇA 

 

Nome____________________________________________________________ 

 

Data de nascimento __________________ 

 

Morada __________________________________________________________ 

 

Código postal_____________ C.C.nº__________________ N.I.S.S. __________ 
 

 

DADOS FAMILIARES 

 

Nome da mãe _____________________________________________________ 

 

Morada __________________________________________________________ 

 

Código postal _____________________ Telf. (residência)__________________ 

 

Telemóvel _________________________ Email _________________________ 

 

Profissão _______________ Horário __________________ Telef. (emp.) _____ 
 
 

Nome do pai ______________________________________________________ 

 

Morada __________________________________________________________ 

 

Código postal ____________________ Telf. (residência)___________________ 

 

Telemóvel _________________________  Email  ________________________ 

 

Profissão _______________ Horário __________________ Telef. (emp.) _____ 
 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Identificação do encarregado de educação 

 

Nome_________________________________________ Parentesco _________ 

 

Telefone________________ Email ________________ 
Ver verso 

CENTRO DE APOIO À JUVENTUDE JOÃO PAULO II (CAJ) IPSS 
Av. das Forças Armadas (ao Colégio Universitário Pio XII) 1600-083 Lisboa  

Telef.: Geral – 217 934 161 Jardim de Infância – 217 965 267 

Correio eletrónico: Geral: cajjp2@gmail.com / Jardim de Infância: jicajjp2@gmail.com 
  

JARDIM DE INFÂNCIA  

Horário de funcionamento: das 08h00 às 19h00 

 – Pré-inscrição – 

mailto:cajjp2@gmail.com


 

Agregado familiar 

 

Nome______________________________ Parentesco ___________Idade ____ 

 

Nome______________________________ Parentesco ___________Idade ____ 

 

Nome______________________________ Parentesco ___________Idade ____ 
 

 
Algum dos irmãos frequenta ou frequentou o CAJ? Se sim, identificar: 

 

Nome_________________________ Idade ______ 

 
 

Qual o motivo da opção por este Jardim de Infância? 

 

_________________________________________________________________ 

 
 
Observações: 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Data _____________________ 

 

Assinatura  

do Encarregado de Educação: _______________________________________ 

 

---------------------------------------- INFORMAÇÕES ---------------------------------------- 

 

Documentação necessária no ato de inscrição: 
 

- Preenchimento da respetiva ficha de inscrição 
- Cartão de cidadão ou Boletim de Nascimento, Cartão de contribuinte, cartão de 
beneficiário da segurança social e cartão de utente da criança 
- Cartão de cidadão ou B.I., Cartão de contribuinte, cartão de beneficiário da segurança 
social dos pais 
- Boletim de saúde infantil 
- Boletim de vacinas da criança atualizado 
- Declaração médica comprovativa da situação clínica da criança, para entregar em 
setembro 
- Declaração de IRS do último ano e Nota de liquidação 
- Os 2 últimos recibos de vencimento do agregado familiar 
- Comprovativo de renda de casa ou amortização de empréstimo 
- Nos casos apropriados, certidão de sentença judicial que regule o poder paternal ou que 
determina a tutela da criança 
- 4 fotografias tipo passe da criança 

 
Formas de Pagamento: 
• Transferência • Numerário • Multibanco • Cheque • Cheque Creche • Ticket Infância 

 

Obrigado pela sua preferência! 


