
No âmbito do Programa Ocupacional de Verão 2018, vai 
decorrer a Colónia de Férias, entre os dias 23 e 29 de julho, na 
pousada da juventude de Oeiras em regime de pensão 
completa, as crianças e jovens serão acompanhados por três 
monitores.
Além de ser uma oportunidade para as crianças e jovens 
usufruírem de uns dias de praia, irão ter a possibilidade de 
conhecer uma zona diferente com tradições e vivências que, 
com certeza, enriquecerá a sua personalidade.
Este programa ocupacional envolve despesas avultadas para a 
Autarquia, pelo que os participantes terão de suportar 50% das 
despesas referente à colónia de férias. Assim, cada 
criança/jovem tem que pagar 75,00€ (setenta e cinco euros).
Os interessados têm que efetuar a sua inscrição no Setor de 
Educação e Cultura da Câmara Municipal de Vinhais (Praça do 
Município), entre os dia 7 a 22 de junho, e a seleção será feita 
pela ordem de inscrição até à ocupação total das 24 vagas.

Programa 
Ocupacional 
de Verao

 VINHAIS  

COLÓNIA DE FÉRIAS 2018



IDENTIFICAÇÃO
NOME: __________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _____ / _____ / _____                                IDADE: _______________ 
C.C. N.º: _____________________
MORADA:  _______________________________________________________________
CÓDIGO-POSTAL: _______ - ____   LOCALIDADE: __________________________________
E-MAIL:  _________________________________________________________________ 
TELEFONE: ________________________   TELEMÓVEL: ____________________________

CONTACTOS URGENTES
PAI ____________________________________________________________________
TEL. RESIDÊNCIA: ______________________ TELEMÓVEL: __________________________
MÃE:___________________________________________________________________
TEL. RESIDÊNCIA: ______________________ TELEMÓVEL: __________________________
OUTROS:________________________________________________________________
TEL. RESIDÊNCIA: ______________________ TELEMÓVEL: __________________________

CUIDADOS ESPECIAIS
Indique se tem algum problema de saúde que necessite de cuidados especiais:
DOENÇAS:  ______________________________________________________________
ALERGIAS:  ______________________________________________________________
OUTROS: ________________________________________________________________
Encontra-se a efectuar algum tipo de medicação?   Sim                    Não
Em caso a�rmativo dê indicações a tal respeito (nome do medicamento, horário da toma, etc.):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tem vacinas em ordem? ______ (Anexar cópia de cartão de vacinas)

Outras informações que considere úteis:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

DECLARAÇÃO
Eu, _____________________________________________, portador(a) do C.C. (ou 
equivalente) nº_______________________, autorizo o meu educando(a) a participar na 
Colónia de Férias 2018, que se irá realizar no período de 23 a 29 de Julho de 2018, na 
Pousada de Juventude de Oeiras, bem como a deslocar-se para todos os espaços e locais que 
for necessário.

_________________________, __________ de _________________ de 2018

 ______________________________________________
(Assinatura do Encarregado (a) de Educação)

(Anexar fotocopia do C.C. ou equivalente)

FICHA DE INSCRIÇÃO


