
Inscrições

INFORMAÇÕES E NORMAS DE FUNCIONAMENTO
As actividades decorrem no Centro Ciência Viva da Floresta, Campos de Ténis
e Piscinas Municipais. Haverá também saídas de campo. As crianças são
acompanhadas por monitores com formação especializada.

As actividades decorrem entre as 9h00 e as 17h30.

As inscrições estão abertas para crianças com idades compreendidas entre os
6 e 12 anos, no Centro Ciência Viva da Floresta, nos horários abaixo
indicados. Têm um limite máximo de 40 e mínimo de 10 crianças e serão
validadas por ordem de chegada.

As inscrições têm que ser efetuadas até à 5ª feira anterior ao início da semana
respetiva.

Preço
5€/dia

Os preços incluem transporte, almoço, seguro de
acidentes pessoais e atividades.

Transporte

Será assegurado o transporte de ida e volta para as crianças inscritas, nas
seguintes localidades:

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

Ida Volta

Pedra do Altar
(paragem de autocarros junto à escola

de 1º ciclo)

08h25 18h05

08h35 17h55Moita
(paragem de autocarros)

08h45 17h45Sobreira Formosa
(Museu Ribeiro Farinha)

09h00 17h30Proença-a-Nova
(biblioteca municipal)

Alimentação e Vestuário

As crianças deverão trazer diariamente um lanche para o meio da manhã e
outro para a tarde. O almoço decorrerá no refeitório da Escola E.B.2,3/S Pedro
da Fonseca das 12h30 às 13h30, excepto nos dias 18 e 30 de dezembro, dias
em que as crianças devem trazer almoço. As crianças serão acompanhadas
por elementos da equipa responsável.

Relativamente ao vestuário, sugerimos roupa e calçado prático e deverão
ainda trazer protector solar, chapéu e água. Nos dias de actividades na
Piscina Municipal deverão trazer chinelos, touca, fato de banho e toalha.

Para assegurar um bom funcionamento e desenvolvimento das actividades, a
organização dos programas de férias, reserva-se o direito de suspender a
inscrição da criança cujo comportamento não seja o mais adequado.

A organização reserva-se o direito de alterar os programas a qualquer
momento.

Centro Ciência Viva da Floresta
Estrada Nacional 241, Moitas
6150-345 Proença-a-Nova
www.floresta.cienciaviva.pt

Telefone 274 670 220
Fax 274 670 228
NIPC 506 998 070
info@floresta.cienciaviva.pt



Dados Pessoais da Criança

Nome completo Sexo M F

Data de nascimento

B.I. / Assento de Nascimento / CC

N.I.F.

Telemóvel

Encarregado de Educação

Nome Parentesco

Morada Código-postal

Localidade N.I.F.

Telefone Telemóvel

Correio eléctrónico

Inscrição

Dias em que se inscreve:

Local de encontro / recolha da criança:

Moita
(paragem de

autocarros)

Pedra do Altar
(paragem de

autocarros junto à
escola do 1º ciclo)

Proença-a-
Nova

(biblioteca
municipal)

Sobreira
Formosa

(Museu Ribeiro
Farinha)

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

Observações

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

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

- Natal 2013".

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

Os campos com sublinhado são de
preenchimento obrigatório

Dezembro

18 19 20 26 27

Janeiro

2 3

FICHA DE INSCRIÇÃO

3023
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