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 “Anadia estamos juntos… nas férias de verão” 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 

A participação na medida de apoio municipal “Anadia estamos juntos… nas férias 
de verão” está sujeita a inscrição e inclui seguro, almoço e participação nas atividades 
programadas. 

A inscrição só será confirmada entrega dos comprovativos solicitados, e deste 
formulário devidamente preenchido e assinado pelo/a encarregado/a de educação e 
aprovado pelos serviços responsáveis. 
 
 

 DADOS DO/A EDUCANDO/A (PARTICIPANTE):    

 

Nome completo: ________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___ /___ /_____          N.º Cartão de Cidadão: ________________ 

Morada: _______________________________________________________________ 

Código Postal: ________ - _____              Localidade: __________________________ 

 

Em caso de necessidade, contactar (nome e contacto telefónico): __________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Tem algum tipo de alergia?                              Sim □         Não □ 

Toma alguma medicação?                                Sim □         Não □ 

Tem alguma restrição alimentar?                     Sim □         Não □ 

Se respondeu “sim” a alguma das questões anteriores, explicite: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 DADOS DO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO DO/A PARTICIPANTE:    

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Telefone/telemóvel: __________________ 

E-mail: _______________________________________________ 
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 AUTORIZAÇÃO DE CAPTAÇÃO E USO DE IMAGEM DO/A PARTICIPANTE:  

 

Ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, enquanto 

encarregado/a de educação, declaro que autorizo a captação de imagem (fotografia e 

vídeo) do meu/minha educando/a (participante), no âmbito da medida “Anadia 

estamos juntos… nas férias de verão”, para efeitos de promoção e divulgação desta 

iniciativa municipal. Declaro ainda que tenho conhecimento de que, a qualquer 

momento, poderei retirar o consentimento agora facultado.  
 

         □ Autorizo a captação e o uso de imagem do participante. 

         □ Não autorizo a captação e o uso de imagem do participante. 

 

 
 
 

 TERMO DE RESPONSABILIDADE: 

 

Eu, ______________________________________________________, portador/a do 

Cartão de Cidadão n.º ______________________, válido até ___ /___ /____, declaro 

que autorizo o meu educando/a a participar na medida de apoio social “Anadia estamos 

juntos… nas férias de verão”, promovida pelo Município de Anadia, de ___ /___ /____ a 

___ /___ /____ .  

Declaro, ainda, que tenho conhecimento do teor da referida medida, nos termos do 

respetivo documento que li e aceito. 

 

 
 
 

 Composição do agregado familiar 

 

- Pai □       Mãe □       Filhos □       Quantos: __________________________________ 

 
- Outros elementos – quais: _______________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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 Em anexo a esta ficha de inscrição são entregues os documentos: 

 

□ Comprovativo da entidade patronal, ou declaração sob compromisso de honra no 

caso dos trabalhadores por conta própria, que ateste que, durante o período em que 

pretendem inscrever o seu educando, os progenitores ou encarregados de educação se 

encontram a trabalhar. 

 

 
 
 
 
 

PERÍODOS EM QUE SE INSCREVE (a preencher pelos serviços competentes): 

 

- 29 de junho a 10 de julho □             - 13 a 31 de julho □  
(deverá ser escolhido um dos dois períodos apresentado, mas, caso pretenda a participação nos dois períodos, 
ambos deverão ser assinalados, ficando sujeita a confirmação a participação na segunda opção)  

 
- Primeira opção: _______________________________________________________ 

 
- Valor a pagar: ________________________ 

 

 
 
 
Anadia, ___ /___ /_____ 
 
 
 

________________________________________ 
(assinatura do/a encarregado/a de educação) 


