
FÉRIAS DE

NATAL
FÉRIAS DE 

NATAL

Fixolas
com ocom o

17 a 20 de dezembro |  Biblioteca  Municipal17 a 20 de dezembro |  Biblioteca  Municipal

FICHA DE INSCRIÇÃO a preencher pelo utilizador individual

AUTORIZAÇÃO

Assinatura do Encarregado de Educação

autorizo / não autorizo a captação de imagens (fotografia e vídeo) do meu educando para efeitos de reportagens escritas 

e/ou televisivas e/ou redes sociais.

Declaro que autorizo o meu educando a participar na atividade ‘’Férias de Natal com o Fixolas’’, que se vai realizar na Biblioteca 
Municipal de S. João da Pesqueira de 17 a 20 de dezembro de 2018.

Morada:

Cód. Postal: Localidade:

Contacto telefónico encarregado de educação:

N.º Leitor Nome: Idade:

FICHA DE INSCRIÇÃO a preencher pelo utilizador instituição

Morada:

Cód. Postal: Localidade:

E-mail:Telefone:

N.º Leitor Instituição:

Acompanhante responsavel:N.º de participantes:

Horas do Conto | Tardes de Cinema | Oficinas de Expressão Plástica
Feira do Livro | Música | Histórias em Pijama

(Atividades para crianças e jovens do concelho dos 6 aos 12 anos)

Horário das atividades: das 10h00 às 12h00 | 14h00 às 17h00



FÉRIAS DE

NATAL
FÉRIAS DE 

NATAL

Fixolas
com ocom o 20 a 21 de dezembro |  Biblioteca  Municipal20 a 21 de dezembro |  Biblioteca  Municipal

FICHA DE INSCRIÇÃO

Morada:

Cód. Postal: Localidade:

Contacto telefónico encarregado educação:

N.º Leitor Nome: Idade:

Declaro que autorizo o meu educando a participar na atividade ‘’Histórias em pijama’’, que se vai realizar na Biblioteca Municipal 
de S. João da Pesqueira de 20 para 21 de dezembro de 2018.

Assinatura do Encarregado de Educação

autorizo / não autorizo a captação de imagens (fotografia e vídeo) do meu educando para efeitos de reportagens escritas 

e/ou televisivas e/ou redes sociais.

Material necessário (que deverão trazer de casa)

Saco-cama e almofada; Pijama ou fato de treino;

Chinelos; Material de higiene pessoal (incluindo toalha de 

rosto, escova de dentes); Uma muda de roupa para o dia 

seguinte.

Informações

As crianças deverão jantar previamente;

A BMSJP proporciona a todos os participantes um seguro 

de responsabilidade civil e as refeições (ceia convívio e 

pequeno almoço). 

Data limite de inscrição: 17 de dezembro 2018

HISTÓRIAS EM PIJAMA 2018

Dia 20 - 20h30 |Receção aos participantes.

Dia 21 - 08h00 |Fim da atividade.

UMA NOITE INESQUECÍVEL E MÁGICA NA BIBLIOTECA (para crianças e jovens do concelho dos 6 aos 12 anos)
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