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1. ESCOLA EM QUE SE INSCREVE                                                     2. TURMA/ EQUIPA QUE PRETENDE INSCREVER 
Dragon Force ______________________                                                                               ________________________________________ 

3. COMO CONHECEU A DRAGON FORCE 

□ Site FC Porto  □ Porto Canal  □ Estádio do Dragão 

□ Open Day □ Amigo □ Ação de Treino/ Promoção na Escola 

□ Convívio □ Campo de Férias □ Outro – Qual? ___________________________ 

4. DADOS SOBRE O ALUNO 

Aluno nº ________________________________             Sócio FC Porto ________________________________ 

Fotografia 

Nome ___________________________________________________________________________________________________ 

Morada _________________________________________________________________________________________________ 

Código Postal ____________ - ____________ Localidade _______________________________________________ 

Data de Nascimento _________ /_________ /_________    CC ______________________________               NIF ______________________________ 

Estabelecimento de Ensino que frequenta _________________________________________________________________________________________ 

5. DADOS SOBRE O AGREGADO FAMILIAR 

Pai ____________________________________________________________________________________ □ Encarregado de Educação 

E-mail __________________________________________________ Tlm ______________________ Estado Civil _________________________________ 

Mãe __________________________________________________________________________________ □ Encarregado de Educação 

E-mail __________________________________________________ Tlm ______________________ Estado Civil _________________________________ 

6. DADOS SOBRE O ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
(Preencher apenas caso não seja o pai ou a mãe) 

Nome ________________________________________________________________________________ Grau de Parentesco _______________________ 

E-mail __________________________________________________ Tlm ______________________ Estado Civil _________________________________ 
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7. DECLARAÇÃO 

O aluno está autorizado a sair sozinho da Escola             □ Sim           □ Não 

Declaro, como encarregado de educação do aluno supra identificado, que autorizo a sua inscrição na Escola Dragon 
Force e tenho conhecimento das regras gerais de funcionamento, em particular do seu regulamento, das condições do 
seguro obrigatório pelo qual está abrangido e o prazo de liquidação das mensalidades. Declaro que autorizo a 
participação do meu educando em todas as atividades e deslocações inseridas no planeamento anual da escola. Mais 
declaro que o meu educando possui robustez física para a prática desportiva.  

Assinatura Digital _____________________________________________________________________________ 
(Corresponde à assinatura conforme o CC e é válida durante todo o percurso do aluno na Escola Dragon Force) 

 
Assinatura Encarregado de Educação _____________________________________________________________________________ 

(Corresponde à assinatura conforme o CC e é válida durante todo o percurso do aluno na Escola Dragon Force) 

 
Data _________ /_________ /_________  

8. OBSERVAÇÕES 

Dados relevantes para a escola 

 

9. ADESÃO AO DÉBITO DIRETO 

Pretendo aderir        □  

10. A PREENCHER PELOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Turma atribuída _________________________         Verificado por _________________________         Data _________ /_________ /_________ 
 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 
§ Ficha de Inscrição 
§ Ficha Dados Médicos Dragon Force  
§ Declaração de consentimento Dragon Force  
§ Declaração de consentimento Porto Comercial  
§ Uma fotografia  
§ Atestado médico comprovativo de robustez física para a prática desportiva nos casos de historial clínico 

(Diabetes, Asma. Bronquite, Alergias, Cirurgias e Covid-19)  
§ Apresentar, no ato da inscrição, o cartão de identificação do aluno e do encarregado de educação  
§ Apresentar declaração de poder paternal, em caso de pais separados ou divorciados  
§ Para acionar a forma de pagamento de débito direto, deverá solicitar e entregar a declaração para o efeito  

 
 
 
 
 

*Ficha válida durante todo o percurso do aluno na Escola Dragon Force. Sempre que algum dado se alterar, o 
encarregado de educação deve dirigir-se à secretaria da Escola e indicar as atualizações necessárias a esta ficha.  
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