
OPÇÕES DE JARDINS-DE-INFÂNCIA PRIVADOS | CASCAIS E ESTORIL 2022/23

Nº:  (A preencher pelos serviços)

Nome completo da criança  

Data de nascimento   /  / 

1. Lista de jardins-de-infância aderentes, referentes à Freguesia de Cascais e Estoril 
Assinalar até ao máximo de 3 opções por ordem preferencial (de 1 a 3, sendo o 1 a prioridade máxima)

Nome do Jardim-de-infância Freguesia Ordem de preferência

Fraldinhas/CNAF   Cascais e Estoril 

Escolinha da Ana   Cascais e Estoril

Os Traquinas do Bairro   Cascais e Estoril

Externato Florinda Leal   Cascais e Estoril

Colégio D. Luísa Sigea   Cascais e Estoril

Colónia Infantil Educação Popular   Cascais e Estoril

Garatuja - Creche e Jardim de Infância   Alcabideche

Lista dos restantes estabelecimentos (Assinalar jardins-de-infância com eventual interesse para o/a candidato/a)

Nome do Jardim-de-infância Freguesia Ordem de preferência

Externato Jardim dos Lombos   Carcavelos e Parede

Externato O Cantinho   Carcavelos e Parede

Colégio Quinta do Lago   Carcavelos e Parede

Colégio Traquinauta   Carcavelos e Parede

Associação Nova Apostólica   Carcavelos e Parede

3. Observações do/a candidato/a (facultativo) 

2.  Caso não obtenha vaga em nenhum dos jardins-de-infância que assinalou, está interessado/a em ser 
encaminhado/a para um outro jardim-de-infância, mesmo que seja fora da sua freguesia de residência?

             (Atenção, só no caso das candidaturas das outras freguesias não ocuparem as 
respetivas vagas, é que estas serão disponibilizadas a candidaturas das freguesias 
vizinhas)

Sim Não

 Documento a anexar à candidatura

BOLSAS SOCIAIS 2022
2023

CRECHES 
JARDINS-DE-INFÂNCIA
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