FICHA DE INSCRIÇÃO NA CATEQUESE 2022-2023
Ano em que se inscreve: ____ Grupo: ____

Horário: _________ Data da Inscrição ____/____/______

Número interno (a preencher pela secretaria): ___________
Pagou a inscrição (a preencher pela secretaria)? SIM/NÃO ___,___€
Observações: __________________________________________________________________________________

Nome completo: ______________________________________________________________________________
NIF (para efeitos do seguro de acidentes pessoais, incluído na inscrição): _ _ _ _ _ _ _ _ _
Morada: _______________________________________________________________________________________
Código Postal: ________ - _____

________________________________________________________________

Data de Nascimento: ____/____/____ Naturalidade: _____________________________________________
Data de Batismo: ____/____/____, na Paróquia de: _____________________ Assento: ______ Fls:_______
Concelho de: _______________________________ Diocese de: ______________________________________
Data da 1ª Comunhão: ____/____/____ na Paróquia de: _________________________________________
Data da Profissão de Fé: ____/____/____ na Paróquia de: ________________________________________
(Anexar Cédula da Vida Cristã)
Nome do Pai: __________________________________________________________________________________
Telemóvel do Pai: __________________________ Profissão: __________________________________________
Nome da Mãe: ________________________________________________________________________________
Telemóvel da Mãe: _________________________ Profissão: __________________________________________
Estado civil dos Pais: ____________________________________________________________________________
Encarregado de educação: ____________________________________________________________________
Telemóvel: ___________________________ Email: __________________________@_______________________
Com quem vive a criança/adolescente? _______________________________________________________
Tem irmão(s) na catequese? _______________ Em que ano (s)? ____________________________________
Já frequentou a catequese noutra paróquia ou colégio? ___________ Até que ano? ______________
(Em caso afirmativo, deve apresentar comprovativo da frequência e eventual prova de 1ª Comunhão e/ou Profissão de Fé)

Informações adicionais: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Gostava que o seu filho(a) participasse no coro da catequese? Sim

□

Não

□
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CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NO ÂMBITO DA
FORMAÇÃO RELIGIOSA REALIZADA NA PARÓQUIA DO PARQUE DAS NAÇÕES
Autorizo o tratamento dos dados indicados na página anterior para os fins expressos.
Autorizo a transferência dos dados atrás indicados ao competente serviço da Cúria Patriarcal de
Lisboa e no âmbito da divulgação das atividades pastorais da Paróquia do Parque das Nações.
Os dados serão tratados de acordo com as normas canónicas e civis aplicáveis.
Data: ____/____/________
Assinatura (legível): ________________________________________________________________
(a assinar pelo titular dos dados, se for maior de 16 anos, ou pelo seu representante legal, se for
menor de 16 anos)

AUTORIZAÇÃO
Autorizo que o(a) meu(minha) educando(a) ________________________________________________, que
frequenta a catequese na Paróquia do Parque das Nações, seja fotografado e/ou filmado, ao
longo da sua permanência na mesma, a fim de participar em apresentações, exposições de
trabalhos ou documentação relacionada com a catequese, cujo resultado nunca será publicado
nas redes sociais ou no site da paróquia sem consentimento prévio do encarregado de educação.
Lisboa, ____ de __________________________ de ________
O Encarregado de Educação:
Nome: ______________________________________________________________
Assinatura: ___________________________________________________________
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DECLARAÇÃO
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Eu, _______________________________________________________, portador do CC n.º ______________, na
qualidade encarregado de educação de __________________________________________________,
autorizo-o(a) a frequentar a catequese na Paróquia do Parque das Nações, no ano pastoral de
2022/2023. Sendo a frequência nas sessões de catequese da minha inteira e total responsabilidade,
bem como qualquer dano pessoal ou material que o mesmo venha a sofrer no decorrer da sua
participação na catequese e atividades conexas, dentro ou fora do espaço da igreja o qual inclui
o centro pastoral, não imputando qualquer responsabilidade à Paroquia do Parque das Nações ou
a pessoas envolvidas direta ou indiretamente nas sessões de catequese pelos danos que possam
ocorrer.
Lisboa, ____ de __________________________ de ________
O Encarregado de Educação:
Assinatura: ___________________________________________________________
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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Eu, __________________________________________________________, na qualidade de encarregado(a)
de educação de _______________________________________________________, peço à Igreja a sua
integração / continuação na catequese paroquial do Parque das Nações, no ano pastoral de
2022/2023.
Estou consciente que a catequese, sendo responsabilidade da comunidade, começa em casa,
pelo exemplo e ensinamento dos pais que são os primeiros e principais educadores da fé, a quem
cabe o despertar religioso e o acompanhamento em todo o processo de crescimento na fé.
A adesão à catequese de iniciação pressupõe a adesão a Jesus Cristo; mas não se adere e não se
ama quem não se conhece, pelo que, sem este primeiro anúncio feito na família, a catequese não
é possível. Sendo crescimento e amadurecimento da fé, a catequese coloca a criança e o
adolescente numa relação íntima com o Senhor Jesus, ao longo de um processo que os leve até
ao Sacramento da Confirmação (Crisma). Nessa caminhada vai-se descobrindo progressivamente
o projeto de vida que Deus tem para cada um de nós, pelo que a catequese não se reduz à
‹‹preparação›› para festas de circunstâncias ou meramente sociais, nomeadamente aquando da
Primeira Comunhão ou da Profissão de Fé.
Passando a infância e adolescência, a Igreja convida cada crente, já com uma fé mais
amadurecida, a continuar a sua formação pela vida fora, nomeadamente com catequese de
jovens e de adultos.
Assim, comprometo-me a:
- Tudo fazer para que o (a) meu (minha) educando(a) participe com assiduidade e pontualidade
nos encontros semanais e outras atividades da catequese;
- Estar a par da sua evolução na catequese;
- Tomar a iniciativa de contactar os catequistas e a fazer o devido acompanhamento do processo
catequético em casa;
- Participar, com o meu (minha) educando(a) na Eucaristia ao domingo e nos feriados religiosos,
consciente de que toda a catequese se centra nesta celebração;
- Participar nas reuniões de pais e encarregados de educação promovidas pela catequese;
- Providenciar o material mínimo requerido.
Assim, assino a presente declaração de compromisso, consciente da educação que pretendo para
o (a) meu (minha) educando(a).

Lisboa, ____ de __________________________ de ________
O Encarregado de Educação:
Assinatura: ___________________________________________________________
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