
Atividades de Verão 
2017

De 3 de Julho a 18 de Agosto!

FICHA DE INSCRIÇÃO !

Dados do Participante:

Nome:

Data de Nasc.:

Morada:

Escola:

Telefone:

Nº C.C. /B.I: 

Idade:

Código Postal:

Ano:

Nif:

Nº Benef:

Dados do Encarregado de Educação:

Nome:

Nº C.C. /B.I: 

Parentesco:

E-mail :

Nif:

Telemóvel:

Informações Médicas:

Tem Alergias?

Tem alguma Doença?

Toma Medicação?

Outras recomendações: 

Sim         Não

Sim         Não

Sim         Não 

Se sim, especifique quais:

Se sim, especifique quais:

Se sim, qual a sua posologia e horário?

Autorizações: Pessoas autorizadas a levar o participante na hora da saída

Nome:

Nº C.C. /B.I: 

E-mail :

Telemóvel:

Nome:

Nº C.C. /B.I: 

E-mail :

Telemóvel:

Autorizações: Autorizo a Publicação de fotos do meu filho referentes às atividades
do campo de férias: Sim         Não 



Período em que se Inscreve:

Mês                                             Quinzena                                    Semanal 

Ficha Sanitária:

Com a presente inscrição, declaro, para os devidos efeitos, que o meu educando não é

portador/a de doenças contagiosas que possam pôr em cauda a saúde de terceiros.

Participação nas Atividades:

De __ /__ / __ a __ / __ / __ De __ /__ / __ a __ / __ / __ 

Turno da Manhã               Turno da Tarde               Dia Completo 

(rubrica)

Com a presente inscrição, declaro, que autorizo o meu educando a participar nas 

atividades programadas do campo de férias de referência.

(rubrica)

Informações / Dados:

Declaro que li e concordo com todas as cláusulas e que todas as informações dadas são 

verdadeiras e da minha inteira responsabilidade.

(rubrica)

Outras Informações:

Tamanho da T.shirt :

XS            S            M            L            XL            XXL 

A Pré - Inscrição / Reserva no valor de 25€ até ao dia 16/06. Este valor não é reembolsável.

O restante valor deverá ser pago até ao dia 30/06-  

Assinatura do Enc. Educação

De __ /__ / __ a __ / __ / __ 
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