
Fotografia 

N.º____ / AFICHA DE INSCRIÇÃO – GRUPO A 
6* - 9 ANOS  

A ficha de inscrição deve ser preenchida e enviada para o email 

feriasdesportivas@cm-monchique.pt 

Leia atentamente as alíneas seguintes antes de preencher a ficha 
a) Inscrições limitadas às vagas existentes; 

b) Cada participante poderá inscrever-se, no máximo, em três semanas preferenciais, assinaladas com (X) na

ficha de inscrição. As inscrições nas semanas alternativas, além das três preferenciais, ficam sujeitas à 

existência de vagas. Deverão ser assinaladas com (●) na ficha de inscrição e serão preenchidas por ordem de receção da inscrição/n.º 

sequencial; 

c) Deverá escolher o tipo de regime diário: Regime de Meio-Dia (fim das atividades conforme programa) ou Regime Todo-o-Dia (fim às 17h00); 

d) Opção de almoço – No regime de Meio-Dia nos dias em que as atividades terminam até às 13h30 (consultar programa), poderá incluir o almoço.

Para o efeito deverá assinalar esta opção na ficha de inscrição. No regime de Todo-o-Dia o almoço está obrigatoriamente incluído; 

e) As refeições são pagas no ato da inscrição juntamente com o valor da semana; 

f) Cada almoço tem o valor da refeição escolar, correspondente a 1,46€, que será multiplicado pelo n.º de refeições a servir na semana, que acresce 

ao valor da inscrição. Por exemplo: 1.º semana (3 refeições + valor de inscrição = 3 x 1,46€ + 5€ = 9,38€).

*6 anos completos até 31 de dezembro de 2021 

Nome do participante Data de Nascimento Idade 

/     /

N.º Cartão de Cidadão do Participante Data de Validade N.º Contribuinte

   /          / 

Localidade Código Postal Escola que frequenta  

  - 

Nome dos Representantes Legais/Encarregados de Educação  Indicar tamanho T-shirt 

6/8______  | 10/12______ | S______ | M_____ 

Contactos Telefónicos 

Alergias, Doenças e/ou situações clínicas conhecidas Como agir 

Escolha o tipo de regime: Regime de Meio-Dia            |   Regime de Todo-o-Dia (Regime de Meio-dia + Tarde)

Assinale as semanas em que deseja inscrever o seu educando, com (X) as três preferenciais,      
com (●) as semanas alternativas, indique se é com ou sem almoço: 

       Sem almoço           Com almoço      Sem almoço       Com almoço   
9,38€ 5€ 7,92€ 

5€ 9,38€     
9,38€

1.ª – 4 a 8 de julho 5€  4.ª – 25 a 29 de julho 
2.ª – 11 a 15 de julho 5€  5.ª – 1 a 5 de agosto  9,38€
3.ª – 18 a 22 de julho 5€  6.ª – 8 a 12 de agosto 5€ 9,38€ 

Assinale as atividades opcionais* em que deseja inscrever o seu educando: 

1.ª semana - 7/7/2022 
Slide and Splash – 15€ Cinema – 4€ 

2.ª semana - 11/7/2022
Aquashow – 18,40€ 
2.ª semana - 13/7/2022

Parque da Mina – 4€  
3.ª semana - 19/7/2022

Aqualand – 11€ 
3.ª semana - 21/7/2022

Slide and Splash – 15€ 
4.ª semana - 27/7/2022

Ciência Viva Lagos – 5€ 
5.ª semana - 2/8/2022

Zoomarine – 12€ 
5.ª semana - 4/8/2022

Cinema – 4€ 
6.ª semana - 8/8/2022

Aqualand – 11€ 
6.ª semana - 10/8/2022

*Estas atividades são pagas ao professor responsável pelo grupo no dia da 
sua realização. 

O educando frequenta a ludoteca no período da tarde?  Sim         Não        (apenas para participantes em regime de meio-dia) 

Se sim, depois das atividades das férias desportivas necessita de acompanhamento até à ludoteca? Sim     Não 

Não autorizo a recolha de imagem e/ou vídeo do/a meu/minha educando/a para efeitos de divulgação e promoção da atividade. 

Declaro que todos os dados anteriormente mencionados são verdadeiros, li e aceito as condições de participação no programa das 

Férias Desportivas, bem como, autorizo o meu educando a participar nas atividades do programa. Mais declaro que o meu 

educando possuí robustez física para a prática de atividades desportivas, comprometendo-me a alertar a equipa das Férias 

Desportivas caso surja alguma indicação em contrário. 

Monchique ______ de ______________ de 2022 

Documentos a entregar por participantes inscritos pela 1.ª vez: Fotocópia do BI/Cartão de Cidadão; Fotografia atual; Fotocópia do cartão de utente SNS 

Nota: Prioridade de inscrição para crianças/jovens residentes ou que frequentam o ensino escolar, no Concelho de Monchique.

O Encarregado de Educação 

________________________________________ 

Morada  Email do Encarregado de Educação  
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