
 

 

PROGRAMA CIDADANIA INFANTIL (CURTA DURAÇÃO) 2021 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
A preencher pelos serviços 

Data:  

Hora: 

Local: 

 

Identificação Educando 

Nome  

Data de Nascimento  

Cartão de Cidadão   

Morada  

Código Postal  

Freguesia  

 

Identificação Encarregado de Educação 

Nome  

Cartão de Cidadão   

Morada  

Código Postal  

Telemóvel  

E-mail  

 

 

Horário a que se inscreve – 6 a 10 de setembro 2021 

9H - 12H  

14H – 17H  

 



Necessidade do(a) seu (sua) educando(a) de tomar medicação, ou restrições 

____________________________________________________________________________ 

 

Declaração 

Eu, abaixo assinado, declaro aceitar as normas de participação no Programa Cidadania Jovem, bem 

como serem verdadeiras, todas as informações prestadas nesta ficha de inscrição. 

Assinatura  

 

 

Autorização do Encarregado de Educação  

Declaro ter tomado conhecimento das normas de participação no Programa Cidadania Infantil e 

autorizar a participação do meu educando no Programa 

Assinatura  

 

 

Autorização do Encarregado de Educação  

Declaro autorizar/não autorizar (riscar o que não interessa) que o(a) meu (minha) educando(a) seja 

fotografado(a) ou filmado(a) no âmbito das atividades do Projeto de Educação Ambiental, e eventual 

utilização das mesmas publicações em suportes digitais da Junta de Freguesia (facebook, site da 

freguesia), suportes informativos (Boletim UFARS) 

Assinatura: 
 

 
 

 

Declaração 

Declaro que, ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, dei o meu consentimento de forma livre, 
específica e informada, aceitando que os meus dados pessoais e os dados do meu (minha) educando (a) sejam 
objeto de tratamento por parte da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, abrangendo todas as 
atividades de tratamento realizadas com a finalidade supra identificada. 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 prévio consentimento. 

Assinatura: 
 
Fundamentação para recolha de dados: Nos termos do considerando 42 e da alínea a) do nº 2 do artigo 13º do 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

 

 

Contactos da Junta de Freguesia: 

Sede – 219587680 

Delegação do Sobralinho – 219500541 

E-mail – geral@jf-alvercasobralinho.pt 


