ESCOLA PROFISSIONAL DE HOTELARIA E TURISMO DA MADEIRA

Declaração para Apoios/Recursos Tecnológicos
Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento de Atribuição de
Apoios/Recursos Tecnológicos do CELFF/EPHTM, em vigor no ano letivo de
2019/2020,

eu,_______________________________________,

encarregado(a)

de

educação do aluno(a)_______________________________________, a frequentar o
curso de ___________________________________________, no ano ______, da
turma ________, portador do BI/CC n.º ________________ e contribuinte fiscal n.º
______________________, declaro sob compromisso de honra que, de modo a apurar a
veracidade dos factos transmitidos pelo meu educando aquando do preenchimento do
inquérito online designado “Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
por Alunos do CELFF/EPHTM”, nomeadamente às questões:
Tens computador em casa?
Sim

Não

Se sim, quantos: ________
Entre os dispositivos/serviços abaixo discriminados assinala todos os que possuis (em
casa)?
Computador
Tablet
Telemóvel
Impressora

Scanner
Ligação à internert
Dados móveis
Outros: …………………………….

Estarei disponível (se necessário) para anexar ao Processo Individual do Aluno a
seguinte informação relacionada aos rendimentos declarados e a situação familiar e
social do meu agregado:
1 – Somos um agregado constituído por ____ pessoas, nomeadamente por mim, pelo
meu pai__________, pela minha mãe,______________________, conforme pode ser
confirmado pelo atestado emitido pela Junta de Freguesia da nossa residência, que
está(será) anexado;
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–

Os

nossos

encargos

familiares,

mensais

e

anuais

correspondem

a

_____________________________________________ (valores baseados nos dados do
ano anterior);
3 – Para fazer face aos encargos familiares recorremos às seguintes fontes de
rendimento:
3.1 – Trabalhos esporádicos não declarados em IRS, os quais foram realizados por
______________________________, que corresponderam à quantia de _________;
3.2 – Mais declaramos que, além dos rendimentos aqui declarados, não auferimos
nenhum outro tipo de rendimento, bem como não possuímos mais património
mobiliário ou imobiliário que não tenha sido mencionado.
4 – Perante uma eventual desistência do curso, o material deverá ser entregue ao
CELFF-EPHTM.
Data___/___/_____
_____________________________
(Assinatura do encarregado de educação)

