Município de Carrazeda de Ansiães

O/a meu/minha ﬁlho/a es
Mãe

Pai

Irmã

FÉRIAS DE PÁSCOA / 30 de MARÇO 2020 a 9 de ABRIL 2020

Ficha de Inscrição

Eu,

pessoal auxiliar e a par�c

didác�co, conforme o pla
Data: (

Nome:

Tel:

Assinatura: Encarregado

Morada:
Ano de Escolaridade:


Idade:

Data de nascimento:
CC:

Na Câmara Munic

NIF:

Sistema de Saúde:

Inscrições e / ou i

Documentos a acompanh

Cartão de Saúde nº :

Problema de saúde / cuidados?



Fotocópia do Bilhe



Fotocópia Cartão



Fotocópia Bole�m

Inscrições: Até ao dia 25 d

Toma permanentemente algum medicamento?
Importante:



O par�cipante dev



O par�cipante dev

Em caso de urgência contactar, tel:

Local: Praça do Município

Dados do Encarregado de Educação

NIF:

Nome:

Tel:

Morada:
C.Postal.

Autorizo que o meu Ed

Localidade:
5140

Autorizo a publicação d

ﬁlho/a está autorizado a sair com:
utorizado a O/a
sair meu/minha
com:
Mãe
Sozinho

Pai
Outros

Irmão/ã

Sozinho

Outros

Eu,
o meu
educando
a frequentardos
o ATL—Férias
Páscoa acompanhado dos monitores e outro
autorizo o meu educando a frequentar o autorizo
ATL—Férias
da Páscoa
acompanhado
monitores eda
outro

pessoal
auxiliar e a assim,
par�cipar
nasnas
ac�vidades
programadas,
assim, como
nashistóricos
deslocações
despor�vos, lazer, históricos ou de carácter
nas ac�vidades
programadas,
como
deslocações
a locais despor�vos,
lazer,
ou adelocais
carácter

didác�co, conforme o plano de ac�vidades.
e ac�vidades.
Data: (

Assinatura: Encarregado de Educação:

Educação:

mações:

)



Inscrições e / ou informações:

Na Câmara
dede
Carrazeda
Ansiães - GAM / Gabinete de Apoio ao Munícipe
de Carrazeda de Ansiães
- GAMMunicipal
/ Gabinete
Apoio aode
Munícipe

Documentos a acompanhar a ﬁcha de inscrição:
ﬁcha de inscrição:

 ou Cartão
Fotocópia
do Bilhete de Iden�dade ou Cartão de Cidadão
e Iden�dade
de Cidadão

aúde



Fotocópia Cartão de Saúde

 Tétano)
Fotocópia Bole�m de Saúde (Vacina Tétano)
aúde (Vacina

arço 2020 Inscrições: Até ao dia 25 de Março 2020
Importante:


O par�cipante
fazer-se
diariamente de lanche para a manhã e tarde.
fazer-se acompanhar
diariamentedeverá
de lanche
para acompanhar
a manhã e tarde.


O par�cipante
deverá fazer-se acompanhar
de líquidos (nomeadamente água).
fazer-se acompanhar
de líquidos (nomeadamente
água).

Local:/Praça
dodeMunicípio
(Casa dode
PaiCarrazeda
Natal) / Centro
de Artes e Convívio de Carrazeda de Ansiães
sa do Pai Natal)
Centro
Artes e Convívio
de Ansiães

Autorizo
que oàmeu
ndo par�cipe
no passeio
SerraEducando
da Estrelapar�cipe no passeio à Serra da Estrela

Autorizo
a publicação de fotografias do meu educando.
tografias do
meu educando.

