
Como inscrever nas AECs? 

Procedimento 
1) Efetuar o download da ficha de inscrição disponível no site da escola www.jidjcn.com; 
2) Preenchê-la e assinar (ver ilustração na parte de baixo deste mesmo anexo); 

3) O método de preenchimento da ficha de inscrição é o seguinte: 

❏ Indicar a(s) atividade(s) pretendida(s) por ordem de preferência (1, 2, 3, …) para cada              

dia da semana que pretende inscrever o seu educando (ver exemplos abaixo). Nas             

atividades que não tiver interesse, basta deixar os respetivos campos em branco; 

❏ Para a CAF basta assinalar uma cruz (X); 

❏ Caso seja necessário, pode escrever na caixa das observações informações para nos            

ajudar na inscrição do seu educando (por exemplo: “Vamos de férias a Portugal e o               

nosso filho vai estar ausente na 1ª semana de atividades. Por favor, conte com a               

presença do nosso filho a partir da 2ª semana até ao último dia com atividades               

extra-curriculares”); 

4) Enviar a ficha de inscrição que acabara de preencher para o e-mail aecs.djcn@gmail.com. Não              

enviar a ficha de inscrição para outro endereço de e-mail; 
5) As vagas serão preenchidas por ordem de chegada das fichas de inscrição via e-mail recebidas a                

partir das 00:00:00 do dia 29 de Janeiro de 2018 (para os alunos do K1) e a partir das 00:00:00                    

do dia 30 de Janeiro de 2018 (para os alunos do K2 e K3). O relógio utilizado para registar a                    

hora de chegada dos e-mails com as fichas de inscrição é o da Google no GMAIL; 
6) As fichas de inscrição recebidas antes das 00:00:00 do dia indicado para a inscrição serão               

colocadas no fim da fila. Por exemplo: as fichas de inscrição para os alunos do K2 e K3                  

recebidas no dia 29 de Janeiro de 2018 serão colocadas no fim da fila; 

7) Os encarregados de educação que realizarem as inscrições presencialmente terão          

computadores disponíveis na secretaria da escola no próprio dia da inscrição durante o horário              

de expediente;  

8) Todas as fichas de inscrição entregues em papel terão que ser digitalizadas (por scan ou               

fotografia) e enviadas para o mesmo endereço de e-mail de modo a ficar registada a sua hora                 

de chegada; 
9) Se enviar mais do que uma ficha de inscrição, a última é que conta para a inscrição; 

10) Irá receber nos dias seguintes no seu endereço de e-mail, a factura correspondente à inscrição               

do seu educando; 

11) Entregar uma cópia do comprovativo de pagamento da inscrição das Atividades           

Extra-curriculares na Secretaria ou enviar para aecs.djcn@gmail.com até dia 14 de Fevereiro de             

2018 (Quarta-feira), devendo estar indicados o nome do(a) aluno(a) e a respectiva turma; 

12) O número de conta bancária para o qual deve efetuar o pagamento é: BNU 9008567706. 

 

IMPORTANTE: Se por alguma razão não conseguir preencher a ficha pelo computador, pode imprimi-la              

e preenchê-la à mão. Depois de preenchida, digitalize e envie por correio electrónico para o mesmo                

endereço de e-mail aecs.djcn@gmail.com ou entregue a ficha em papel no respetivo dia das inscrições               

durante o horário de expediente. 
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Exemplo 1: PREENCHIMENTO CORRECTO  
 

Dia Actividade Professor(a) Preço Vagas Ordem de preferência 

 
 
 
 
 
 
 

Segunda-feira 

Tai-Kwon-Do Nikolai Maricic 70 4 5 

Arts & Crafts Marieta Paz 70 4 1 

Futebol Jorge Tavares 70 8 4 

O Jogo e a Comédia António Martinez 70 10 3 

Ballet Elisa Lei 70 4 6 

Capoeira Hugo 70 4 2 

CAF 16:30-17:15 Diana 40 -  

CAF 17:15-18:00 Cristina Leal 40 -  

 
 
 
 
 
 

Terça-feira 

Cantonense Jennifer Sin 70 4  

Culinária Sofia Moura 85 4 2 

Arquitect-Art Marieta Paz 70 4  

Origami Teresinha Gabriel 70 4  

Futebol Jorge Tavares 70 10 1 

Yoga Sofia Pablo 70 4  

CAF 16:30-17:15 Angeline 40 -  

CAF 17:15-18:00 Lilia 40 -  

 

Nota: Aplica-se a mesma lógica para os restantes dias semanais. 
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Exemplo 2: PREENCHIMENTO ERRADO (há números repetidos no próprio dia na coluna “Ordem de              

Preferência”) 

 

Dia Atividade Professor(a) Preço Vagas Ordem de preferência 

 
 
 
 
 
 
 

Segunda-feira 

Tai-Kwon-Do Nikolai Maricic 70 4 1 

Arts & Crafts Marieta Paz 70 4 1 

Futebol Jorge Tavares 70 8  

O Jogo e a Comédia António Martinez 70 10 1 

Ballet Elisa Lei 70 4  

Capoeira Hugo 70 4  

CAF 16:30-17:15 Diana 40 -  

CAF 17:15-18:00 Cristina Leal 40 -  

 
 
 
 

 
 

Terça-feira 

Cantonense Jennifer Sin 70 4 2 

Culinária Sofia Moura 85 4 3 

Arquitect-Art Marieta Paz 70 4 1 

Origami Teresinha Gabriel 70 4  

Futebol Jorge Tavares 70 10  

Yoga Sofia Pablo 70 4 2 

CAF 16:30-17:15 Angeline 40 -  

CAF 17:15-18:00 Lilia 40 -  

 

Nota: Aplica-se a mesma lógica para os restantes dias semanais. 
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Como preencher a ficha de inscrição das AECs? 

1) Abrir o ficheiro com a versão mais recente do ADOBE ACROBAT READER DC (pode              
fazer o download aqui se não tiver o programa instalado); 

2) Clicar no botão “Tools” e depois no botão para preencher e assinar “Fill & Sign” (ver                
imagens abaixo); 

3) Clicar sobre todos os campos vazios em que quer preencher dados, preenchê-los            
devidamente e carregar no botão para gravar o documento; 

4) Por último, enviar a ficha de inscrição gravada para o endereço de e-mail             
aecs.djcn@gmail.com depois da meia-noite do dia 29 de Janeiro de 2018 (para os             
alunos do K1) e depois da meia-noite do dia 30 de Janeiro de 2018 (para os alunos do                  
K2 e K3). Antes de enviar, convém conferir que a ficha ficou bem gravada e que está a                  
enviar o documento certo. 
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