
 

 

CATEQUESE 
 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 

Ficha de Candidatura | 1ª vez  
 

 

Campo Grande, 244 | 1700-094 Lisboa | geral@igrejacampogrande.pt | +351 217 812 480 

 

 1. Leia este formulário e, se concordar, preencha os dados e assine. 
  2. Entregue-o no Acolhimento da Paróquia, juntamente com o pagamento da inscrição. 
  3. Em Setembro ser-lhe-á enviada confirmação por email ou telefone  
      4.             Nessa altura será marcado o encontro de apresentação do nosso projecto de catequese.  

 
 

Nome da criança:  ______________________________________________________________________________ 

Data nascimento:  _____ / _____ / ________ 

Morada:   ______________________________________________________________________________ 

Código postal:  _______ - _____   ____________________ 

Escola: _________________________________________________        Ano escolar que irá frequentar: ______ 
 

 

 

Data de Baptismo:    _____ / _____ / _______ Paróquia:____________________________________________ 

Primeira Comunhão:_____ / _____ / _______ Paróquia:____________________________________________ 
                   

 

CATECISMO NO QUAL SE INSCREVE 
(Nota: estes horários podem surgir alterações conforme evolução da actual pandemia)

 
1º Catecismo Regular – 6 anos 
Terça-Feira | 18:30   
 
1º Catecismo Familiar – 6 anos 
Domingo | 10:30   
 
2º Catecismo Regular – 7 anos 
Terça-Feira | 18:30   

 
2º Catecismo Familiar 
Domingo | 10:30   
 
3º Catecismo  Regular – 8 anos 
Terça-Feira | 18:30   
Se nunca andou na Catequese, faz “1º Anúncio” 

 
3º Catecismo Familiar – 8 anos 
Domingo | 10:30   
 
4º Catecismo – 9 anos 
Domingo | 11:00  
Quinta-Feira | 18:30   
Se nunca andou na Catequese, faz “1º Anúncio” 

 
 
 
 
 

 
5º Catecismo – 10 anos 

 Domingo | 11:00  
Quinta-Feira | 18:30   
Se nunca andou na Catequese, faz “1º Anúncio” 

 
6º Catecismo – 11 anos 

 Domingo | 11:00   
Quinta-Feira | 18:30   
Se nunca andou na Catequese, faz “1º Anúncio” 

 
7º Catecismo – 12 anos 

 Domingo | 11:00  
 Quarta-Feira | 18:30   

Quinta-Feira | 18:30   
Se nunca andou na Catequese, faz “1º Anúncio” 

 
8º Catecismo – 13 anos 

 Domingo | 11:00  
Quarta-Feira | 18:30   
Quinta-Feira | 18:30   
Se nunca andou na Catequese, faz “1º Anúncio” 

 
1º Anúncio     Idade: ____ 

 
 
 
 



Campo Grande, 244 | 1700-094 Lisboa | geral@igrejacampogrande.pt | +351 217 812 480 
 

 
 
 

Pessoas com quem vive:___________________________________________________________________________ 

Irmãos : Nome:_________________________________________   Data Nasc. :  ____/____/______ 

           Nome:_________________________________________   Data Nasc. :  ____/____/______ 

  Nome:   _________________________________________   Data Nasc. :  ____/____/______ 

  Nome:   _________________________________________   Data Nasc. :  ____/____/______ 

 

Nome da Mãe:  __________________________________________________________________________________ 

Profissão:  ___________________________________________ Data de nascimento: _____ / _____ / _____ 

Contactos: Telf ______________________  Email ___________________________________________________ 

 

Nome do Pai:  __________________________________________________________________________________ 

Profissão:  ___________________________________________ Data de nascimento: _____ / _____ / _____ 

Contactos: Telf ______________________  Email ___________________________________________________ 
 

 
O projecto de catequese da Paróquia do Campo Grande está intimamente ligado com a vida da Paróquia, 
sobretudo com a celebração da Missa que, acreditamos, é um momento muito importante para a vida das nossas 
crianças e jovens. Sobretudo para os primeiros anos da catequese, a Missa das Famílias da Catequese é pensada 
para que os mais pequenos se sintam integrados e onde os barulhos dos irmãos mais novos não são vistos como 
um incómodo, pelo contrário, são muito bem-vindos. Esta Missa é ao Domingo, às 12:15. 

 

 

Frequentam a comunidade do Campo Grande?    Sim       Não  

 

Que motivações teve para inscrever o seu filho(a) na Catequese da Paróquia do Campo Grande? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

No acto de inscrição deverá pagar o valor de 5€  (Seguro 1€  + Comparticipação anual das despesas da catequese 4€) 

Pago em  ___ / ___ / ____   Recebido por  _____________________ 

 
Tem tshirt da catequese ?       Sim    Não           Se pretender adquirir o custo é de 5€ 

Pago em  ___ / ___ / ____   Recebido por  _____________________ 

 
O catecismo será comprado no Acolhimento, antes do início da Catequese. 
 

 
 
Autorizo o tratamento dos meus dados acima indicados, e dos recolhidos na inscrição inicial, e a sua transferência ao 
competente serviço do Patriarcado de Lisboa, se necessário para os fins relacionados com a Catequese. Os dados 
serão tratados de acordo com as normas canónicas e civis aplicáveis. 
 
Data ____/_____/________        Assinatura: ___________________________________________________________ 


