
INFORMAÇÕES
PARA OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Todos os inscritos nos Ateliers de Verão 2017 deverão chegar até às 
09h30! 

Vestuário do participante
Roupa prática  -   Calçado confortável  -  Chapéu/Boné

Outras situações
O participante não deve trazer objetos de valor, nomeadamente fios, 
anéis, jogos eletrónicos, etc...
Para os Ateliers de verão 2017 é proibido trazer objetos cortantes ou 
outros que coloquem em perigo os participantes.

Caso o participante seja medicado, deverá o facto ser comunicado aos 
monitores.

Os objetos pessoais são da total responsabilidade dos participantes e 
dos respetivos Encarregados de Educação.

Todos os participantes deverão trazer um lanche (saudável). 

Para o lanche comunitário, todos os participantes deverão trazer algo 
(doce/salgado/bebida) para partilhar com o grupo.

Contactos Telefónicos

Câmara Municipal  279 658 160
Pavilhão Gimnodesportivo 279 653 433

Leitura | Pintura | Bijuteria
Cinema | Culinária | Escultura
Expressão Plástica/Dramática

Viagem a Coimbra



                          FICHA DE INSCRIÇÃO
Identificação

Nome

Morada

Código Postal

Telefone

Filho de 

e de

Acompanhante da Criança    ATL             CENTRO              ENC. EDUCAÇÃO              

                                                                                 CASC                   S/ACOMPANHANTE

Autorização

Autorizo o meu educando a frequentar os Ateliers de Verão 2017, organizados 

pela Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta.

Autorizo/Não autorizo (riscar o que não interessa) a divulgação de imagens 

nas Redes Sociais 

Encarregado de Educação

Nome

Telefone                                                             Telemóvel

___________________________________________________________

                                                          
Assinatura do Encarregado de Educação

                                                 DOS 6 AOS 15 ANOS           ATÉ DIA 3 DE JULHO 2017       
        INSCRIÇÕES                 PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO / AUDITÓRIO MUNICIPAL
                                                 VALOR  5,00 €
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Objetivo geral dos Ateliers de verão 2017
As nossas atividades proporcionadas em ambiente salutar, 
promovem o espírito de equipa e estímulos para o contacto com o 
meio, cultura e ambiente locais.

Sempre mais e melhor, a pensar em ti!

Inscreve-te!

____________________________________________________________                                                        

Assinatura do Encarregado de Educação

Declaro que autorizo o meu educando a realizar as viagens abaixo assinaladas.

Deslocações para a Congida 

24 agosto - Viagem a Coimbra

 Viagem às aldeias do concelho (Centros Sociais e Paroquiais) 



INFORMAÇÕES
PARA OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Todos os inscritos nas Atividades de Verão 2017 deverão chegar até às 
09h30! 

Vestuário do participante
Roupa prática e desportiva - Protetor solar (colocar em casa)

Calçado confortável  - Fato de banho
Chapéu/Boné    - Toalha  -  chinelos

Outras situações
O participante não deve trazer objetos de valor, nomeadamente fios, 
anéis, jogos eletrónicos, etc...
Para as Atividades de verão 2017 é proibido trazer objetos cortantes ou 
outros que coloquem em perigo os participantes.

Caso o participante seja medicado, deverá o facto ser comunicado aos 
monitores.

Os objetos pessoais são da total responsabilidade dos participantes e 
dos respetivos Encarregados de Educação.

Todos os participantes deverão trazer um lanche (saudável). 

Para o lanche comunitário, todos os participantes deverão trazer algo 
(doce/salgado/bebida) para partilhar com o grupo.

Contactos Telefónicos

Câmara Municipal  279 658 160
Pavilhão Gimnodesportivo 279 653 433 Futebol | Futsal | Atividades Aquáticas 

Atividades Desportivas
Demonstração de Judo

Desporto

Viagem a Coimbra



                          FICHA DE INSCRIÇÃO
Identificação

Nome

Morada

Código Postal

Telefone

Filho de 

e de

Acompanhante da Criança    ATL             CENTRO              ENC. EDUCAÇÃO              

                                                                                 CASC                   S/ACOMPANHANTE

Autorização

Autorizo o meu educando a frequentar as Atividades de Verão 2017, 

organizados pela Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta.

Autorizo/Não autorizo (riscar o que não interessa) a divulgação de imagens 

nas Redes Sociais 

Encarregado de Educação

Nome

Telefone                                                             Telemóvel

___________________________________________________________

                                                          
Assinatura do Encarregado de Educação

                                                 DOS 6 AOS 15 ANOS           ATÉ DIA 3 DE JULHO 2017       
        INSCRIÇÕES                 PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO / AUDITÓRIO MUNICIPAL
                                                 VALOR  5,00 €
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Objetivo geral das Atividades de verão 2017
As nossas atividades proporcionadas em ambiente salutar, 
promovem o espírito de equipa e estímulos para o contacto com o 
meio, cultura e ambiente locais.

Sempre mais e melhor, a pensar em ti!

Inscreve-te!

____________________________________________________________                                                        

Assinatura do Encarregado de Educação

Declaro que autorizo o meu educando a realizar as viagens abaixo assinaladas.

Deslocações para a Congida 

24 agosto - Viagem a Coimbra
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