Move(TE) no verão
FICHA DE INSCRIÇÃO
MOVE(TE) – verão 2019
Dados do/a participante:
Nome ________________________________________________________________________
Data de Nascimento ___/___/_____ Idade______ Ano de escolaridade _____________________
Aluno/a do Agrupamento de Escolas de Alijó: Sim

Não

Cartão do cidadão nº _________________________ NIF ________________________________
Morada ______________________________________________________________________
Localidade ________________________________________ Código Postal _________-_______
Dados do/a Encarregado/a de Educação:
Nome________________________________________________________________________
Cartão do cidadão nº_______________________________NIF __________________________
Telefone/Telemóvel _____________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Observações (algum cuidado a ter em relação à criança/jovem em termos médicos ou outros)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Seleção dos dias
1ª Semana
24/06

25/06

26/06

27/06

28/06

2ª Semana
01/07

02/07

03/07

04/07

05/07

3ª Semana
08/07

09/07

10/07

11/07

12/07

4ª Semana
15/07

16/07

17/07

18/07

19/07

O/a meu/minha educando(a) está autorizado (a) a sair das atividades Move(TE) no verão com:
Mãe

Pai

Irmão/ã

Sozinho(a)

Outros _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Declaração do Encarregado de Educação
Eu, _______________________________________________________________ autorizo o/a
meu/minha educando/a a frequentar o projeto Move(TE) no verão acompanhado dos monitores
e outro pessoal auxiliar a participar nas atividades programadas, assim, como as deslocações a
locais desportivos, lazer, históricos ou de carácter didático, conforme o plano de atividades.
Mais declaro, ao abrigo de regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados, que dou o meu
consentimento de forma livre, específica e informada para a recolha e tratamento dos dados
pessoais acima recolhidos por parte do Município de Alijó, sendo os mesmo partilhados com o
Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó e com o Projeto PIICIE Alijó Educa+, abrangendo
todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade de que o/a meu/minha educando/a
participe nas atividades Move(TE) no verão, e que enquanto titular dos dados pessoais, tenho
conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não
comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no mesmo e sem prejuízo da
necessidade desses dados se manterem arquivados, sempre que se justifique. Mediante
solicitação poderão ser retificados a qualquer momento os dados pessoais agora recolhidos. A
Câmara Municipal de Alijó ficará responsável pelos dados recolhidos.
Finalmente, declaro que autorizo/não autorizo (riscar o que não interessa) o Município de Alijó,
o Projeto PIICIE Educa+ e o Agrupamento de Escolas D. Sancho II de Alijó a utilizar as fotografias
e filmagens tiradas e registadas do/a meu/minha educando/a durante as atividades Move(TE) no
verão, para fins de divulgação da atividade e registos em arquivo.

_______________________, _____ de junho de 2019

_____________________________________________
(Assinatura Encarregado/a de Educação)

