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Os campos de férias estarão disponíveis para crianças/jovens com idades entre os 6 e os 16 anos
 

O aluno/educando (preenchimento obrigatório)

Nome  

Dat. nasc.  Idade:   BI/CC   Contribuinte    N.º Utente (SNS) 

Encarregado de educação (preenchimento obrigatório) 

Nome  

Grau de parentesco com a criança inscrita  

Morada 

Código Postal    

Telefone    Email 

Pretensão (Assinale com um x a quadricula respetiva a cada item e preencha as questões adicionais) 

Vem solicitar inscrição no programa “Férias Ativas – Natal + Inclusivo 2022”, sendo que para o efeito o
participante tem:

   1º escalão        2º escalão        3º escalão        4º / 5º e sem escalão

Apresenta cartão municipal (para usufruir 10% desconto – aplicado apenas aos utentes sem escalão)

 Cartão jovem      Família numerosa      Portador deficiência         N.º do cartão 

Integra a escola inclusiva com medidas adicionais:  Sim      Não 

Semana em que se inscreve:  19 a 23 de dezembro

Questionário

O/a educando/a pode participar em todas as atividades previstas?   Sim      Não
Se indicou “não”, quais:

O/a educando/a tem alguma necessidade e / ou restrição de saúde ou alimentar?    Sim      Não
Se indicou “sim”, quais:

 
O/a educando/a tem necessidades específicas    Sim      Não
Se indicou “sim”, quais:

Autorizo o/a educando/a a vir embora sozinho/a, após finalizando o dia de atividade  Sim      Não
Nome da pessoa que vai buscar a criança/ jovem ate das 17h30 às 18h00 
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Observações:

Proteção de dados

O Município da Póvoa de Lanhoso, enquanto responsável pelo tratamento dos dados, assegura que os dados pessoais recolhidos no
ato de inscrição, serão exclusivamente utilizados para o tratamento dos dados no âmbito do programa “Férias Ativas – Natal + Inclusivo
2022” e em conformidade com a política de privacidade e proteção de dados vigente.

 Tenho conhecimento e autorizo, de forma expressa e informada, a recolha e tratamento dos dados, sob compromisso do município
da Póvoa de Lanhoso manter a integridade e uso exclusivo das finalidades previstas.

 Não autorizo o tratamento de dados. Neste caso, o município da Póvoa de Lanhoso informa que não poderá efetuar a inscrição no
programa “Férias Ativas – Natal+ Inclusivo 2022”.

Consentimento

  Autorizo a captação de imagens no âmbito do programa “Férias Ativas – Natal+ Inclusivo 2022”;
  Autorizo a utilização de imagens captadas no âmbito do programa “Férias Ativas – Natal+ Inclusivo 2022“, para divulgação nas
plataformas de informação/comunicação do Município da Póvoa de Lanhoso;

  Autorizo a utilização do cartão de cidadão para verificação da idade nos termos legais (cf. Artigo 5º, nº2 da lei 7/2007 que
regula o cartão de cidadão).

Declaração

 Declaro que li e tomei conhecimento do regulamento férias ativas e da ficha informativa “Férias Ativas – Natal+ Inclusivo 2022”;
 Declaro que tomei conhecimento de que as inscrições estão sujeitas a limite de vagas e validação das mesmas pelo município da
Póvoa de Lanhoso;

 Declaro que autorizo a participação do(a) meu(minha) educando(a) nas atividades do programa “Férias Ativas – Natal+ Inclusivo
2022”;

 Declaro que o(a) meu(minha) educando(a) possui as aptidões adequadas para as atividades;
 Declaro que, caso o(a) meu(minha) educando(a) tenha necessidade de tomar algum medicamento durante o horário de frequência
do programa “Férias Ativas – Natal+ Inclusivo 2022”, comunico ao monitor, por escrito (no campo “observações”), a dosagem e o
horário de administração dos mesmos, bem como qualquer informação que entenda pertinente.

Documentos instrutórios

 Exibição do cartão do cidadão ou do bilhete de identidade e/ou cartão de utente escolar  da criança,  no ato de pré-inscrição
presencialmente no balcão único de atendimento;

 Fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade, caso a pessoa indicada para ir buscar o/a participante não seja o/a
Encarregado de educação; 

 Comprovativo do escalão de abono;
 Declaração de consentimento para tratamento de dados pessoais (ver modelo);
 Certidão do domicílio fiscal (a obter no portal das finanças de forma automática e gratuita); 

Pede deferimento

Autorizo a utilização dos meus contactos para efeitos de divulgação de iniciativas do Município   Sim      Não

Encarregado de Educação  Data 
O/A requerente responsabiliza-se pela informação prestada, quanto à pretensão e conteúdo

A preencher pelos serviços Municipais

 O pedido está instruído com os elementos supra indicados pelo/a encarregado de educação.
 Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o/a encarregado de 
educação do provável pedido de aperfeiçoamento. Contudo, por sua insistência, foi aceite.

Observações:

Técnico/a de atendimento:   Data: 
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