
As inscrições deverão ser efetuadas até ao dia 7 de julho de 2021 no 
Pavilhão Gimnodesportivo.

Idade: Nascidos entre 2014 até 2009

Qualquer comportamento inadequado será alvo de análise e eventual 
expulsão.

Todos os inscritos nas Férias Desportivas/Culturais de Verão 2021 
deverão chegar até às 09h00 ao Pavilhão Gimnodesportivo.

Vestuário do participante
Roupa prática e desportiva
Calçado confortável 
Chapéu  
Protetor solar

Outras situações
O participante não deve trazer objetos de valor, nomeadamente fios, 
anéis, jogos eletrónicos, etc...
Para as Férias Desportivas/Culturais de Verão 2021 é proibido trazer 
objetos cortantes e outras substâncias e utensílios que coloquem em 
perigo os participantes.

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

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

Todos os participantes deverão trazer um lanche (saudável) e uma 
garrafa de água, para a manhã e para a tarde.

Contactos Telefónicos
Câmara Municipal    279 658 160
Pavilhão Gimnodesportivo   279 653 433

Horário:   
08h30 - Recepção dos participantes no Pavilhão Gimnodesportivo
09h00 às 12h30 - Actividades
13h30 às 14h00 - Recepção do participantes na Escolha Eb1
14h00 às 17h00 - Actividades

INFORMAÇÕES
PARA OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
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  FICHA DE INSCRIÇÃO
Identificação

Nome

Morada

Código Postal

Telefone                                                                                                   Idade

Filho de 

e de

                                           
        INSCRIÇÕES                 PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO     |      ATÉ 7 JULHO
                                               

___________________________________________________________                                                        

Assinatura do Encarregado de Educação

Declaro que autorizo a recolha de imagem (fotografia e vídeo) do meu 
educando, e a publicação nas redes sociais, no âmbito das atividades das 
férias de Verão.

ATL

Encarregado de Educação

Nome
                                                             

Telefone Telemóvel

Autorização

Autorizo o meu educando a frequentar as Férias Desportivas/Culturais de Verão 
2021 e a realizar todas as deslocações, organizadas pela Câmara Municipal de 
Freixo de Espada à Cinta.

Acompanhante da CriançaENC. EDUCAÇÃOS/C ACOMPANHANTE
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Inscritos das aldeias

08h30
Recolha nas aldeias de origem, 
nas paragens de autocarros.

17h00
Saída de Freixo
com destino às aldeias de origem.

SIM  NÃO 
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