S

«PINÓQUIO»

er viços
ociais

Administração Pública

Boletim de inscrição

No Teatro Villaret
15 dezembro 2019
(dos 6 aos 12 anos)
www.companhiadaesquina.com

Programa

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

A Companhia da Esquina apresenta a peça «Pinóquio» a partir do clássico

Morada da residência..............................................................................................

de Carlo Collodi. Pinóquio é um boneco de madeira criado por um carpinteiro
chamado Geppetto que sonhava ter um filho. O boneco só queria ser um menino de

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

verdade e envolve-se em inúmeras aventuras. Toda a história gira à volta da mentira
e das consequências que daí advêm.

Telefone............................................. Telemóvel.....................................................

Outras informações:

E-mail

O custo da atividade é de 5,50€/ criança;
O valor inclui o ingresso no teatro, equipa pedagógica e seguro;
A s inscrições devem ser enviadas para criancas.jovens@ssap.gov.pt
até 2 de dezembro, sendo o número de vagas limitado;

Data de Nascimento

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

A seleção é feita por ordem de chegada das inscrições;
Os beneficiários serão informados do resultado da seleção por correio
eletrónico a partir de 4 de dezembro;
Os pais devem entregar as crianças à equipa pedagógica junto à porta de

Filho(a).................................................................................... ......../......../..........
A(s) criança(s) participa(m) pela 1.ª vez em atividades lúdicas dos SSAP?
Não

Sim

entrada do Teatro Villaret às 10H30, sito na Av. Fontes Pereira de Melo, 30 A,
em Lisboa;
A atividade termina às 12H30.

Observações..........................................................................................................
...............................................................................................................................

Como chegar
Carris - Autocarros - 727, 730, 736,738, 744, 783
ASSINATURA DO/A BENEFICIÁRIO/A

Metropolitano - Linha Amarela - Picoas

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

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?

GPS 38°43'49.09"N, 9°8'48.35"W

Sim

Não

Solicite informações através:
Telf. 21 392 74 00
Fax. 21 396 67 86
Morada: R. Saraiva de Carvalho, n.º 2, 1269-096 Lisboa

