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Alvaiázere Camps 2022 

Ficha de Inscrição 
 

 

 Nome Completo: ___________________________________________________________ 

 Data de Nascimento: ________________ Nº Cartão de Cidadão: ____________________ 

 Nº de Utente de Saúde: __________________ Naturalidade: _______________________ 

 Morada: _________________________________________________________________ 

 Código Postal: _____________________ Localidade: ______________________________ 

 

 

 

Encarregado de Educação: ___________________________________________________ 

Grau de Parentesco:  ________________ Nº Cartão de Cidadão: _____________________ 

Telemóvel: ___________________ Email: _______________________________________ 

 

 

Indicações Medicamentosas: ___________________________________________________ 

Restrições Alimentares: _______________________________________________________ 

Alergias ou Doenças: _________________________________________________________ 

Outras informações úteis: _____________________________________________________ 
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Gostávamos de saber mais sobre ti.. 

 

Qual é a tua disciplina preferida? 

___________________________________________________________________________ 

Qual a tua comida e bebida preferida? 

___________________________________________________________________________ 

Diz-nos 3 coisas de que mais gostas (pessoas, jogos, atividades): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

E as 3 coisas que menos gostas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

O que mais gostas de fazer nos tempos livres? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

A preencher pelo(s) Encarregado(s) de Educação: 

 

Pretendo inscrever o meu educando nas seguintes semanas dos Alvaiázere Camps: 

o De 4 a 8 de julho – “Os Super Heróis – Descobre o Teu Poder!” 

o De 11 a 15 de julho – “Vida Selvagem – Explora a Natureza.” 

o De 18 a 22 de julho – “O Universo Fantástico de Harry Potter.” 

o De 25 a 29 de julho – “Jogos Olímpicos pelo Concelho de Alvaiázere” 

o De 5 a 9 de setembro – “As Aventuras de Um Empreendedor!” 
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 Declaro que autorizo o meu educando acima indicado a participar nos Alvaiázere 

Camps, selecionados nesta ficha de inscrição. 

  

 Declaro ainda que o meu educando reúne todas as condições necessárias para 
poder participar no campo de férias. 

  

 As informações da presente ficha de inscrição correspondem à verdade e não 
contem omissões. 

  

 Autorizo que o meu educando seja fotografado e/ou filmado durante as 
atividades e que sejam publicadas para fins de divulgação dos Campos de Férias. 

 

 

 

Assinatura do Encarregado de Educação: 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Documentos a entregar no ato de inscrição: 

o Fotocópia do Cartão do Cidadão traçada e assinada pelo tutor legal da criança; 

o Fotocópia do boletim de vacinas atualizado; 

o Declaração de Robustez Física e Psíquica com indicações escritas de situações 

particulares que requeiram atenção específica (se aplicável); 

o Cópia do Cartão do Cidadão do Encarregado de Educação ou responsável legal, traçada 

e assinada pelo próprio. 
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Declaração de Autorização de Saída das Atividades: 

 

 

Eu, _________________________________________________________, Encarregado de Educação do 

participante ________________________________________________, declaro que o meu educando: 

o Pode ausentar-se sozinho do Alvaiázere Camps após o término das atividades. 

o Ausentar-se-á do Alvaiázere Camps, com _________________________________________ 

(grau de parentesco: ________________________) após o término das atividades. 

 

Assinatura do Encarregado de Educação 

___________________________________________________ 
 

 


