
20__ /20__ 
 
 

Matrícula na Catequese 
 
 
Documentos a apresentar juntamente com este impresso:  
 Cartão de Cidadão       Boletim de Batismo      Fotografia      Declaração de transferência 
 
Vai frequentar 

 
____.º Ano (a preencher pelo Secretariado)            Catequese:  Domingo          Quinta-feira   

 
Dados 

Nome  __________________________________________________________________ 

Morada____________________________________________________________________ 

               Código Postal _______- _____             Localidade__________________________ 

Data do nascimento____/____/_____  Freguesia / Concelho__________________________ 

Telefone(s):    Telemóvel ______________________ Fixo________________ 

Baptizado na Paróquia de_________________________________ data____/____/_______ 

Pai: ____________________________________________________Nascido a ___/___/___ 

Telemóvel: _____________E-mail: __________________________Profissão_____________ 

Estado Civil:    Solteiro     Casado   Unido de facto   Divorciado   Viúvo   

Mãe: ____________________________________________________Nascida a ___/___/___ 

Telemóvel: _____________E-mail: __________________________Profissão_____________ 

Estado Civil:    Solteira     Casada   Unida de facto   Divorciada   Viúva   

Enc. Educ: _______________________________________________Nascido a ___/___/___ 

Telemóvel: _____________E-mail: __________________________Profissão_____________ 

Estado Civil:    Solteiro     Casado   Unido de facto   Divorciado   Viúvo   

 
 
Escolaridade 

Escola___________________________________________________ Frequenta o __º Ano 

 
Data: ___ / ___ / ___                                                            Recebeu: _____________________ 
 

Separar por aqui  

 
 

 
Confirmo que rececionei todos os elementos (quota e documentação) referentes 

ao catequizando(a) ___________________________________________________ 

para efeito de matrícula. 

 

  Data da receção da inscrição:                                            Recebeu: 

          ..…./………/………                                            ………….…………………………….  

 



Catequese 

A Criança já frequentou a Catequese noutra Paróquia?        Sim          Não 

Se SIM, qual? ___________________________________Que Ano frequentou?   ____º Ano             

Apresenta documento de transferência?        Sim          Não 

 

A Criança tem irmãos na Catequese desta Paróquia?         Sim      Não 

Nome(s) __________________________________________________________________ 

               __________________________________________________________________ 

 
 
Observações (doença / necessidades especiais / outras) 
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................  
 

Declaro que tomei conhecimento da política de privacidade utilizado na Catequese, no 

cumprimento do RGPD, aceitando os termos em que é descrito. 

                        Sim                                                          Não 

 

Autorizo a captação e utilização de imagens da(o) minha (meu) educanda(o) em contexto da 

Catequese/Paróquia da Areosa, nomeadamente em divulgação/exposição de atividades, e 

na página Web da Paróquia. 

                        Sim                                                          Não 

 

Eu, na qualidade de Encarregado de Educação, peço à Igreja a sua integração na catequese 

da Paróquia de N. Sra. da Areosa, no ano pastoral de _____/____, consciente da educação 

que pretendo para a(o) minha/meu educanda/o. 

 

Data: ___/___/___ 

                                                             _______________________________________ 

                                                                           (Assinatura Encarregado de Educação) 

 
 
 

Quota de participação: 10€ 

Para pagamento da quota por transferência bancária usar o IBAN: 

PT50.0036.0407.99106019208.28. 

Enviar comprovativo da transferência para o email catequese@paroquia-areosa.pt 

Inclui: 

Seguro de acidentes pessoais 

Material de apoio 

Não inclui: Catecismo 
 


