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Administração Pública

Boletim de inscrição

(dos 6 aos 12 anos)

(ficha única por beneficiário)

Programa

Nome do Beneficiário.............................................................................................
N.º de Beneficiário....................................N.º Contribuinte.....................................

A atividade inclui:

Morada da Residência...........................................................................................

Programa educativo com equipa pedagógica, jogos, dinâmicas de grupo,
peça de teatro, workshop, almoço e seguro.

Código Postal........................................................................................................

Outras informações:

Telefone.................................................. Telemóvel..............................................
E-mail

O custo da atividade é de 10,00€/ dia ou 16,00€/ 2 dias.

Data de Nascimento

Filho(a)..................................................................................... ......../......../..........
A criança participa pela 1.ª vez em atividades ocupacionais dos SSAP?
Sim
Não
Tem alergias?
Sim
Não Se sim, a quê?............................................
Tem doença crónica?

Sim

Não

Tem doença crónica?
DIA DA ATIVIDADE

24-02-2020

26-02-2020

Sim

Não
PROGRAMA

OBSERVAÇÕES

Jogos/ Dinâmicas de grupo; Construção
de máscaras; Workshop de fatos de
Pode inscrever num dia à
carnaval; Desfile de carnaval
sua escolha ou nos dois dias
Jogos/ Dinâmicas de grupo; Pintura de de atividade.
máscaras; Teatro baseado no livro

«Histórias simples de pessoas simples»
pelo grupo Agitarte - CECD Mira Sintra

Observações..........................................................................................................
...............................................................................................................................
ASSINATURA DO BENEFICIÁRIO
Os dados solicitados são tratados de acordo com o RGPD e destinam-se unicamente à instrução do processo de candidatura à
atividade.

A seleção é feita por ordem de chegada das inscrições.
O local de encontro é no local da atividade na Av. Visconde Valmor n.º 76 C
às 9H00.

Filho(a)..................................................................................... ......../......../..........

Se sim, qual?...............................

até 14 de fevereiro, sendo o número de vagas limitado.
Os selecionados serão informados por e-mail a partir de 18 de fevereiro.

Se sim, qual?...............................

A criança participa pela 1.ª vez em atividades ocupacionais dos SSAP?
Sim
Tem alergias?
Sim
Não Se sim, a quê?............................................

As inscrições devem ser enviadas para criancas.jovens@ssap.gov.pt

Não

A atividade termina às 17H30.
Devem levar lanche da manhã, lanche da tarde e garrafa de água.
As crianças podem ir mascaradas.

Como chegar
Carris - Autocarros - 716, 726, 756 (Av. Berna), 207, 727
Metropolitano - Linha Azul/ Linha Vermelha - Estação de São Sebastião
- Linha Amarela - Estação Saldanha
ATUALIZAÇÃO DE DADOS
Caro/a beneficiário/a
Tem procedido regularmente à atualização dos seus dados existentes na base de dados
dos beneficiários dos SSAP?
Caso não tenha, autoriza que os SSAP, com base nesta ficha de inscrição, atualizem os
seus dados existentes nestes serviços?
Sim
Não
Solicite informações através:
Tel: 21 392 74 00
Fax. 21 396 67 86
Correio eletrónico: criancas.jovens@ssap.gov.pt
Morada: R. Saraiva de Carvalho, n.º 2, 1269-096 Lisboa

