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e-mail

Nota: Poderão existir alterações aos programas, devido às condições climatéricas e outras.

FICHA DE INSCRIÇÃO N.º

Recebido por

Data

Férias Divertidas Natal 
09h00~17h30

Valor Inscrição: 50€/semana com kit

Atividades: Natação, jogos aquáticos, judo, desportos 
coletivos, ateliês/workshops, formação cívica, espaço 
de leitura, oficinas de expressão plástica, visitas dentro 
do município e visita ao Parque Temático - Perlim e 
muitas atividades surpresa que temos preparadas 
para ti! 

semana 1 19 a 23 dezembro

semana 2 26 a 30 dezembro

Natal no Museu Marítimo - Natal Azul 
14h00~17h00

Valor Inscrição: 5€/dia ou 12€/3 dias

Atividades: Oficinas de expressão plástica, 
visitas especiais, cinema, jogos de tabuleiro 
e muito mais!  

semana 1 21 a 23 dezembro

NIF

Nome

N.º Cartão de Utente

Data de nascimento

Morada

Código Postal                 -

Escola

Encarregado de educação

Telemóvel

2022

dia 1 21 dezembro

dia 2 22 dezembro

dia 3 23 dezembroKIT da edição (Mochila da Edição; pulseira identificativa; 
manual de acolhimento; diploma; seguro; almoço, 
acompanhamento técnico e transporte entre as atividades).   

 



Reunião de Pais 
dia 15 de dezembro de 2022, às 18h30 
no auditório do Museu Marítimo de Ílhavo

Autorizo a utilização da imagem do meu educando em futuras edições do programa.

Possui Boletim de Vacinas atualizado?   Sim        Não

Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente ao processo de inscrição nas Férias Divertidas.
Caso autorize a utilização dos dados para futuros contactos, assinale o respetivo campo.

Tomei conhecimento e autorizo o meu educando a participar nas atividades propostas 
nos programas de Férias Divertidas, nos períodos escolhidos.
Declaro que li e aceito as normas internas e o manual de acolhimento do campo de férias
“Férias Divertidas” promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo.
Declaro que o meu educando se encontra apto física e psicologicamente para a frequência 
de todas as atividades.

Ílhavo,             de                                                       de 2022

O Encarregado de Educação

Para receber informação da atividade municipal subscreva a(s) nossa(s) newsletter(s) em www.cm-ilhavo.pt
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dia 1 21 dezembro

dia 2 22 dezembro

dia 3 23 dezembro


