
                        Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica 
                        Mestre Domingos Saraiva (APEEMDS) 
                          Morada: Rua Dr. Coutinho Pais, 14/16, 2725-043 Algueirão 
                          Correio eletrónico: apee.mds@gmail.com 

 

 

FICHA DE ASSOCIADO 
 

 Inscrição                            Atualização de dados                    Renovação 
          (preencher todos os campos)                  (preencher só os campos a atualizar)                 (preencher só o campo 1,2 e 4) 

 

 

1) Nome do proponente: _____________________________________________________________________ 

 

2) Aluno/a 

 
Nome: ________________________________________________  Ano:______  Turma:_______ Nº:____ 
 

Sexo: F  M   Nº Contribuinte _____________    Data de Nascimento:  ___/___/______ 
 

 

3) Encarregado de Educação 

 

Mãe   Pai   Outro _________                              Nº Contribuinte __________________     

 

Nome: ________________________________________________________________________________  

 

Morada: ______________________________________________________________________________ 

    

Código Postal: ______  -  ____    _____________________________                 Tlf: ___________________   

 

email: _____________________________ @ ______________________        Tlm: ___________________   
 

 

4) Ano letivo  20_____ / 20______ 
Data: ____/____/20____   

 
Declaro que os dados e informações por mim prestados no presente termo de adesão são precisos, completos e verdadeiros, 
comprometendo-me a informar a APEEMDS caso ocorra alguma alteração aos mesmos.   

 
Ass:_______________________________________ 

AUTORIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais pela APEEMDS nos termos da lei em vigor, no âmbito das suas atividades, tendo 
em vista o envio de informação, divulgação das atividades realizadas e cobrança de quotas. Nos termos da lei, foi-me informado 
que me é garantido, enquanto titular dos dados pessoais tratados, o direito de acesso, retificação e eliminação dos meus dados 
pessoais tratados no âmbito da presente base de dados. Para o efeito, caso pretenda aceder, retificar ou eliminar os meus dados 
pessoais, deverei contatar apee.mds@gmail.com.                               

Ass:________________________________________________ 
 
 

 
                  Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Mestre Domingos Saraiva 
                       Contribuinte nº. 504 067 427 
                       Rua Dr. Coutinho Pais, 14/16 

                       2729 – 013 Algueirão                                                   Recibo 
 

Recebemos a quantia de _____€ ( ______________________ ), de ______________________________________ ,  

com o NIF: _____________, referente á inscrição de associado na APEEMDS, para o ano letivo 20____ / 20______. 

 
Algueirão, ___ de ___________ 20___                      Ass:  ____________________________________________ 

mailto:apee.mds@gmail.com

