
Programa / Atividades

Experiências

Cinema

Gastronomia Visita

Entretenimento

Desporto À descoberta...

Música

Nota:  Os almoços dos dias 19 e 27 de dezembro serão da responsabilidade 
dos Encarregados de Educação

Escalão 1 -  Gratuito; Escalão 2 -  10,22 € e inscrição sem escalão - 20,44 €

Lousã, _____ de ________________ de 2019

Assinatura do Encarregado de Educação

______________________________

18 de dezembro (quarta feira)

19 de dezembro (quinta feira)

20 de dezembro (sexta feira)

23 de dezembro (segunda feira)

26 de dezembro (quinta feira)

27 de dezembro (sexta feira)

30 de dezembro (segunda feira)

02 de janeiro (segunda feira)

03 de janeiro (terça feira)

Escola Eb1 de Santa Rita

Almoço próprio

Escola Eb1 de Santa Rita

Escola Eb1 de Santa Rita

Escola Eb1 de Santa Rita

Almoço próprio

Escola Eb1 de Santa Rita

Escola Eb1 de Santa Rita

Escola Eb1 de Santa Rita

Nota:

Valor por refeição: 2,92€;

Escalão 1 e 2 (Ação Social Escolar): 0,00€ e 1,46€ por refeição, respetivamente

Ficha de Inscrição - Refeições

Férias Ativas - Natal 2019

AS CRIANÇAS DEVEM LEVAR LANCHES PARA OS PERÍODOS DA MANHÃ E DA TARDE

Eu, __________________________________________________ Encarregado de 
Educação do (a) _____________________________________________, declaro
que tomei conhecimento e autorizo o meu educando a almoçar na cantina da Escola 
EB1 de Santa Rita ou outro local definido no programa, no âmbito das Férias Ativas
Natal 2019.
para tal, junto ________€ (________________________________________) para 
suportar os custos das refeições, no (s) seguinte (s) dia (s) (assinalar o (s) dia (s) 
pretendidos (s):



Nota:

Duas ou mais Crianças inscritas (irmãos): 25% de desconto em cada inscrição.
Escalão 1 e 2 (Ação Social Escolar): 80% e 60% de desconto em cada inscrição, 
respetivamente. Os descontos apresentados não são acumuláveis.

A participação nas Férias Ativas pressupõe o conhecimento e aceitação do regulamento.

Autorizo que os meus dados pessoais sejam recolhidos e objeto de tratamento pela 
Câmara Municipal da Lousã para a finalidade de uso administrativo e informático no âmbito 
dos serviços por mim solicitados.

Autorizo a utilização do meu contacto para divulgação das atividades e projetos da Autarquia

Autorizo a recolha de imagens do meu educando para registo da atividade, podendo os 
dados recolhidos ser utilizados pela Autarquia

Assinatura do Encarregado de Educação

________________________________

Eu, _________________________________, abaixo assinado, declaro que 
autorizo o/a meu/minha educando/a______________________________ 
a participar nas atividades de Férias “Ativas Natal 2019” bem como nas 
visitas.          
 a

Mais declaro que o meu/minha educando/a possui as aptidões adequadas
às atividades.
Declaro, igualmente, que autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa)
o meu Educando/a a abandonar o local no nal das atividades (de acordo 
com o programa). Se respondeu não autorizo, indicar qual ou quais as 
pessoas que o poderão vir buscar:_________________________________
Na eventualidade de não poder participar em algum dia ou em alguma 
actividade especíca, indicar qual:_________________________________

Autorização do Encarregado de Educação

Férias Ativas - Natal 2019
Autorização de participação

A autarquia aconselha a leitura do regulamento das férias ativas, disponível no local de 
inscrição (Balcão de atendimento da C.M.L. (www.cm-lousa.pt)

facebook

sector.desporto@cm-lousa.pt
telf: 239993372 / 917868979 / 919468004

a
18 de Dezembro

03 de Janeiro
Inscrições no balcão de atendimento da C.M.L.

Limitado ao número de vagas existentes

Preço de inscrição: 20€

Crianças e jovens dos 6 aos 14 anos

Declaro, igualmente, que autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa)


