
 

                                                                                                                      
 

 
 
O Município da Figueira da Foz, através do Departamento de Cultura e Turismo da Câmara 
Municipal, promove, em parceria com Clio Bugel e Glória Teixeira, a atividade “Os cinco 
sentidos na Cultura”. 
Todas as atividades serão da sua responsabilidade, por um lado garantindo a segurança das 
crianças e, por outro, a busca de um equilíbrio entre as necessidades do grupo e as 
necessidades de cada um/a, para criar um ambiente de harmonia e confiança, essencial para 
todo processo criativo. 
 

Jogos, expressão artística e criativa, técnicas de respiração, concentração e 
relaxamento para comunicar melhor e desenvolver ao máximo as capacidades de 
cada um, são os objetivos desta atividade. 
 
Valor total € 80,00 /criança   
Ato de inscrição: Paga a importância de € 40,00 ________  
Recebido em: ___ / ___ / ______  
 
O encarregado de educação/responsável pela criança: _________________O funcionário: __________________ 
 
INSCRIÇÕES / INFORMAÇÕES EM: 
CÂMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ | Centro de Artes e Espectáculos  
Rua Abade Pedro 
3080-084 Figueira da Foz 
Telef: 233 407 200   
E-Mail: bilheteira@cae.pt 
 
 
 
 



 

                                                                                                                      
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Idade: 8 aos 12 anos (completados até à data da inscrição) 
Data: 26 de julho a 30 de julho e 02 a 06 agosto 2021 
Horário: 10:00 às 16:30 
Inscrição: € 80,00 / participante | € 40,00/ato inscrição 
 
Indique qual a semana pretendida: 
  
26 a 30 de julho 2021     □           |        02 a 06 agosto 2021    □ 
    
I- DADOS PESSOAIS 
Nome completo.......................................................................................................................................... 
Morada ....................................................................................................................................................... 
Localidade....................................................... Código Postal .................. - ……………………………… 
BI /CC/ .................................. Data de Nascimento ........./........./............... Idade………….…….............. 
NIF…………………………………………… 
Informações relevantes  
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
II – DADOS DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
Nome.................…………............................................NºContribuinte…………………………………… 
Morada.......................................................................................................................................................... 
Localidade.............................................. Código Postal ............. - ............................................................... 
Telefone............................ Telemóvel............................... EMail.................................................................. 
 
Declaração de Aceitação da Pessoa Responsável: 
Eu,....................................................................................................................., declaro que autorizo o/a 
........................................................................................................... a frequentar a atividade “Os cinco 
sentidos na Cultura”, orientados pelas facilitadoras Clio Bugel e Glória Teixeira, em parceria com o 
Município da Figueira da Foz, e que aceito as condições de participação, que consultei no ato da 
inscrição. 
Assinatura........................................................................................................................................ 
 
III- INFORMAÇÕES ÚTEIS: 
Os lanches e almoços ficam a cargo dos participantes. 
Os participantes deverão trazer calçado e roupa confortáveis, água, chapéu de sol e protetor solar. 
Existe livro de reclamações. 
Os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais. 
Durante as atividades poderão ser recolhidas imagens, que serão utilizadas pelo Município da 
Figueira da Foz em vários suportes promocionais (internet, facebook e outros). 
Caso não autorize a divulgação de imagens onde o seu educando esteja presente, assinale com um 

X ………… 

 

 


