
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE

FICHA DE INSCRIÇÃO
REGISTO IPDJ N.º 158/DRN

ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DE TEMPO LIVRE

Programa:                                  
                                                                                                      

PERÍODO SEMANAL

  

DADOS DO PARTICIPANTE

Nome: 

Cartão Cidadão:                  Data de nascimento: / /                  NIF: 

Morada: 

Código Postal:  -           Localidade: 

Indicação de algum problema de saúde ou alimentar: 

DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Nome: 

Contacto Telefónico:           Email: 

TERMOS DE RESPONSABILIDADE

Eu acima referido e abaixo assinado, declaro para os devidos efeitos:

 Que o meu educando não necessita de acompanhamento médico ou de alimentação específica, pelo que
o autorizo a participar na atividade de ocupação de tempo livre.

 Autorizo  expressamente  o  tratamento  dos  dados  constantes  do  presente  formulário  para  efeitos
exclusivos deste programa. 

 Autorizo  a  recolha  de eventuais  imagens para  fins  exclusivamente relacionados  com a  promoção e
divulgação deste programa. 

 Declaro que atendendo à situação epidemiológica em Portugal causada pela doença COVID-19, atesto o
meu  perfeito  conhecimento  e  perceção  dos  riscos  e  consequências  que  esta  autorização  comporta  e
acarreta para o meu educando.

 Responsabilizo-me ainda, pela tomada de medidas de prevenção de mitigação do vírus em contexto
familiar/social, ciente de que o meu educando não deverá estar em contacto com grupos de risco, para
além da rigorosa observância das regras e normas de higienização e de distanciamento social.

 Autorizo também a medição de temperatura para efeitos de controlo e segurança de meu educando no 
âmbito da sua participação no Programa.

Penafiel, / /           Assinatura: ________________________________________________
                                                                                                                                                                                   Encarregado de Educação/Representante Legal

FICHA DE INSCRIÇÃO                                                                                                                                                                                      Formulário

Férias Desportivas Férias Educativas

12 a 16 de julho 19 a 23 de julho 26 a 30 de julho 02 a 06 de agosto 09 a 13 de agosto



DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

1. Valor geral da inscrição: 25,00 € / semana;
2. Desconto/benefício  de  20%  nos  termos  do  artigo  4.º  das  normas  gerais  de  organização  e

funcionamento das férias Desportivas:
 Sejam oriundos de agregados familiares com dois ou mais filhos dependentes;
 No último ano letivo, tenha beneficiado de escalão A ou B, no âmbito das medidas de ação social

escolar;
 Sejam oriundos de agregados familiares em que pelo menos um dos progenitores se encontra 

inscrito como associado do Serviço Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Penafiel.

Total a pagar:  €

Penafiel, / /           O funcionário: ________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                       Assinatura legível

FICHA DE INSCRIÇÃO                                                                                                                                                                                      Formulário
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