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Ficha de inscrição nº__ 

 

Nome_______________________________________________________________________ 

Morada______________________________________________________________________ 

Código Postal______________   Localidade_____________________________ 

Email __________________________________________________________________ 

Data de Nascimento __________ Idade: _____BI/ Cartão de Cidadão __________________ 

Escola que frequenta ___________________________________________________________ 

 

 

Informação de Saúde 

Grupo Sanguíneo _______     RH _____       Sistema de Saúde ________________  

Número do Cartão ____________ 

Problemas de Saúde 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Assinala em que turno(s) te inscreves: 

 

Programa B (28 julho a 1 agosto e 4 a 8 agosto)   

Turno Manhã – 9h-13h □ Turno Tarde – 14h-18h □ 
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Autorização do/a Encarregado/a de Educação 

 

Nome (do/a encarregado de educação) ____________________________________________ 

BI/ Cartão do Cidadão ____________ 

Morada ______________________________________________________________________ 

Código Postal _____________ Localidade ________________ Concelho__________________ 

Freguesia ___________________      Telefone (casa) _______________  

Telefone (emprego)_____________   Telemóvel ___________________ 

Local de Trabalho/ Empresa: _____________________________________________________ 

 

 

 

Para os devidos efeitos declara 

Autorizar o seu educando(a) ______________________________________________________ a participar 

no programa de Férias Jovens em Almada a realizar-se nos dias 

____________________________________ no Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro no Laranjeiro. Mais 

declara autorizar os responsáveis pelo programa a prestar todos os cuidados médicos que venham a ser 

necessários ao seu educando(a). Declaro autorizar a recolha de imagens para efeitos de divulgação. 

 

Almada, ____ de ______________ de 20___ 

 

O/A Encarregado/a de Educação _________________________________________________ 
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Documentação entregue 

 

 

 

dão/ bilhete de identidade ou passaporte dos pais, encarregado de educação ou 

representantes legais; 

 

 Declaração da instituição de ensino que ateste a matrícula da criança/jovem em estabelecimento de ensino do 

concelho; 

 Recibo de água, luz ou outro para comprovar o local de residência no concelho; 

 Declaração da entidade patronal para comprovar o local de trabalho no concelho dos pais, encarregados de 

educação ou representantes legais.  

matriculadas ou declaração de abono emitida por instituição idónea do concelho (nos casos aplicáveis) ou ainda 

declaração de situação de desemprego de um/ou ambos os progenitores ou do(s) seu(s) representante(s) legal(is). 

 

 

Notas 

 As inscrições terão que ser feitas pessoalmente, não se aceitam inscrições via fax ou e-mail.  

 No ato da inscrição só será aceites um máximo de 3 fichas entregues pela mesma pessoa (uma ficha por 
participante). 

 Só serão aceites as inscrições com entrega da totalidade da documentação solicitada. 

 

 Assinalar em caso de não autorizar a utilização de dados pessoais para efeitos de divulgação de outras 

atividades da Câmara Municipal de Almada.  


