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Associação Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova
Centro Ciência Viva da Floresta
Moitas - Estrada Principal
6150-345 Proença-a-Nova

Telefone (+351) 274 670 220
Fax (+351) 274 670 228
NIPC 506 998 070
info@floresta.cienciaviva.pt
www.floresta.cienciaviva.pt

Dados pessoais da criança

Nome completo Sexo M F

Data de nascimento / / Nº B.I. / Assento de Nascimento / CC

Ano de Escolaridade Nº de telemóvel

Contactos do encarregado de educação

Nome Parentesco

Morada Localidade

Código postal Telefone- Telemóvel

e-mail @ N.I.F

Inscrição

Programa(s) em que se inscreve

Programa 1
(18 a 22 de março)

1º filho
(25€)

Programa 2
(25 a 28 de março)

2º filho
(20€)

3º filho
(18,75€)(assinale com X)

Local de encontro/recolha da criança

Moita Pedra do Altar Proença-a-Nova Sobreira Formosa

paragem de
autocarros

paragem de autocarros
junto à escola do 1º ciclo

biblioteca municipal pólo da biblioteca municipal

Nota: a disponibilidade de transporte na Moita, Pedra do Altar e Sobreira Formosa depende da existência de um
          mínimo de 4 crianças a transportar nas referidas localidades 

No final do dia a criança vai para casa...

Sozinha Acompanhada
indique o nome da pessoa que a irá buscar

Autoriza a utilização de imagens (fotos/videos) do seu educando para utilização 
eventual em acções de divulgação de caracter diverso promovidas pelo Centro Ciência Viva 
da Floresta, Município de Proença-a-Nova ou Agência Ciência Viva.

Sim

Não

Declaro que tomei conhecimento do documento com as informações e normas de funcionamento do 
programa "Férias de Páscoa com Arte, Ciência e Desporto - 2013".

assinatura do encarregado de educação (conforme B.I.)

Observações

Nota: os campos com sublinhado são de preenchimento obrigatório.

(cuidados especiais a ter com doenças, alergias, tratamentos em curso, etc.)

N.I.F

Inscrição diária (5€/dia)
(indique os dias em que se inscreve)

Férias de Páscoa com 
Arte, Ciência e Desporto  

(20€) (16€) (15€)


