
1. Identifi cação da criança

Nome completo:

Data de nascimento:

Idade em Setembro de 2014: 

Morada:

Localidade:

Código Postal:

Freguesia:

Escalão de Abono de Família: 

Outras observações  (exemplo, 
se é uma criançacom necessidades 
especiais, e se sim, quais):

2. Dados dos pais

Nome completo da mãe:

Profi ssão/Situação face ao emprego: 

Contacto (tel., tm e/ou email): 

Nome completo do pai:

Profi ssão/Situação face ao emprego: 

Contacto (tel., tm e/ou email): 

3. Dados do/a Encarregado/a de Educação

Nome completo:

Profi ssão/Situação face ao emprego: 

Contacto (tel., tm e/ou email): 

Grau de parentesco:

INTEGRAÇÃO DE CRIANÇAS EM CRECHES 
DA REDE PRIVADA 2014/2015

FICHA DE CANDIDATURA

BOLSAS SOCIAIS
CRECHES

Nº: _______/___________________(Freguesia) A PREENCHER PELOS SERVIÇOS



4. Composição do Agregado Familiar

Nome Parentesco com a criança Idade Ocupação N.º Identifi cação S.Social (NISS)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5. Tempo de residência no concelho de Cascais do/a encarregado/a de educação

Nº de anos

6. Em que creches de Instituições Particulares de Solidariedade Social está/foi inscrita a criança 
no corrente ano letivo?

1.

2.

3.

4.

7. Caso não obtenha vaga em nenhuma das creches que assinalou no documento anexo, está 
interessado/a em ser encaminhado/a para uma outra creche?

8. Documentos a apresentar:

a) Comprovativo do Escalão de Abono de Família da Segurança Social ou equivalente.
Caso o comprovativo do escalão de abono de família esteja entretanto desadequado face a alterações 
entretanto ocorridas na situação económico-fi nanceira do agregado, estes agregados familiares terão 
ainda que apresentar
- os três últimos recibos de vencimento;
- e/ou, em caso de situação de desemprego, declaração da Segurança Social ou Centro de Emprego 
atestando a situação

b) Cópia da declaração do IRS do ano anterior dos dois progenitores e/ou encarregado de educação

c) Cópia dos documentos de identifi cação da criança, pai e mãe

d) Comprovativo de residência na freguesia respetiva (comprovativo da liquidação do IMI (ou da 
respectiva isenção) ou através de recibo da eletricidade, gás ou água em nome do/a encarregado/a 
de educação)

e) Cópia de Liquidação de IRS 2012 ou 2013

f) Cópia do relatório médico e/ou social comprovando a existência de necessidades especiais 
e/ou risco(s) envolventes

g) Comprovativo de inscrição em IPSS

Sim Não

Local e Data:______________________, _____ de ___________________ de 2014

Assinatura do Encarregado de Educação:__________________________________




