
            REQUERIMENTO
             CANDIDATURA DE APOIO ÀS VISITAS DE ESTUDO 

Presidente da 
Câmara Municipal de Ponta Delgada

Requerente NIF/NIPC(*)

 Escola

Autoriza a notificação através dos seguintes contactos:

E-mail

Morada(*)

Código Postal(*) -

Freguesia

Telefone Telemóvel Fax

(*) Preenchimento obrigatório

Requerimento

 Vem requerer a V. Exª. apoio às visitas de estudo a realizar por esta Escola, durante o ano letivo
 

/
conforme o previsto no Regulamento de Apoio às Visitas de Estudo Realizadas pelos Estabelecimentos de Ensino
Público do Concelho, publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 100, de 24 de maio de 2016.

Junta, para o efeito, os seguintes documentos: 

O processo só terá seguimento após a receção de todos os documentos exigidos. No caso de incumprimento, 
decorridos 10 dias, será liminarmente indeferido e arquivado.

Proteção de dados pessoais:
Os DADOS PESSOAIS recolhidos são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no artigo 102.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao 
previsto na legislação específica aplicável, sendo que o tratamento dos referidos dados por parte do MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA respeitará a legislação em vigor em 
matéria de proteção de dados pessoais. Saiba mais em www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd. 

Espera deferimento,

/ / Requerente
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Documento de  onde constem as despesas elegíveis

Documento de planificação pedagógica de onde conste a visita de estudo a realizar (Plano anual de atividades 
ou outro de natureza similar)

Lista contendo a identificação de cada aluno participante nas visitas de estudo

Declaração de responsabilidade do promotor

Tabela com a indicação dos docentes responsáveis por cada turma

Tabela com a indicação do número de alunos matriculados na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino 
básico, desagregados por núcleos escolares e turmas

http://www.cm-pontadelgada.pt/p/rgpd
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