
FICHA DE INSCRIÇÃO NA  CATEQUESE 

Ano Pastoral _______    Catequese_______ 

Dados pessoais 
Nome ______________________________________________________ 
Data de Nascimento _______    Naturalidade_________________  
Morada ________________ _____________________________________   
Cartão de cidadão nº_______________ NIF nº ________________ 
Ano escolar que frequenta __________ Escola  _____________________ 
Nome do Pai ________________________________________________ 
Email: _______________________________ _____Tel :______________ 
Nome da Mãe _____________________________________________ 
Email: _______________________________ _____Tel :______________ 

Situação Sacramental 
Data do Baptismo ______              Igreja _______________________ 
Data da 1ª Comunhão ______       Igreja _______________________ 
Data da Profissão de Fé ____         Igreja ________________ 
Percurso na Catequese 
Ano lectivo anterior_____     Ano de catequese que frequentou ________ 
Nome do Catequista  ____________________ Igreja/Local____________ 
____________________________________________________________ 

Situação atual 
Em 2021/22   Ano de catequese 

Deseja contribuir para material da Catequese ______ 20,00€  
Quem vem buscar a criança? _____________________________________ 
Telemóvel_____________ 

Qualquer outra indicação que julgue conveniente prestar sobre a criança  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Data ______  Assinatura _________________________________ 

OBSERVAÇÕES:    A – Se a criança na idade de catequese ainda não tiver sido baptizada, terá de fazer 
um Caminho de cerca de 2 anos , para celebrar os Sacramentos de Iniciação Cristã. 
B  - É muito importante que a criança , além da catequese semanal, participe na Missa aos Domingos e 
Dias de Festa . Solicitamos aos Pais e Avós que acompanhem as vossas crianças 

Enviar ficha para : catequese@paroquiasfxavier.org 
   Ou entregue no secretariado paroquial 

PARÓQUIA DE SÃO FRANCISCO XAVIER

mailto:catequese@paroquiasfxavier.org
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