
  OORGANIZAÇÃORGANIZAÇÃO   

  AAPOIOSPOIOS  CCAMPOAMPO  DEDE  FFÉRIASÉRIAS  DDESPORTIVASESPORTIVAS——VVERÃOERÃO’11’11  

AAUTORIZAÇÃOUTORIZAÇÃO  

Eu, _________________________________________ declaro que 

autorizo o meu educando ____________________________ a 

participar no CAMPO DE FÉRIAS DESPORTIVAS—VERÃO’11 organi-

zado pela Câmara Municipal de Vila Real, e me responsabilizo por 

todos os actos por ele cometidos e que não estejam de acordo 

com o regulamento do Campo de Férias.  

 

Assinatura do Encarregado de Educação 

____________________________________ 

 

 

 

Declaração de Responsabilidade da Saúde 

Declaração de Responsabilidade de Saúde para a Prática Desportiva Não Federada 

 

 (nome) ____________________________________, portador do 

Cartão de Cidadão e/ou Bilhete de Identidade número 

_______________, emitido em ________________, declaro para 

os devidos efeitos que o meu educando 

____________________________________ está apto à prática de 

actividades desportivas do Campo Ferias Desportivas — Verão’11 e 

não tem qualquer contra-indicação ou doença infecto-contagiosa 

que seja impeditiva desta prática. Por ser verdade e me ter sido 

solicitado, dato e assino a presente declaração. 

Vila Real, ______ de _________________ de _______ 

 

Assinatura do Encarregado de Educação 

________________________________________ 

 

Nota: esta declaração só é aceite e tem a validade da duração do Campo de Férias 

Desportivas — Verão’11 organizado pela Câmara Municipal de Vila Real. 

vila real 

Divisão de Desporto, Juventude e Tempos Livres         

www.cm-vilareal.pt 



INDIQUE, CASO PRETENDA FREQUENTAR OUTRO TURNO DO 
CAMPO DE FÉRIAS DESPORTIVAS, POR ORDEM DE PREFERÊNCIA 
A SUA OPÇÃO:  

 II TURNO—DE 11/JUL. A 22/JUL’11 

 

 NOTA: A frequência/repetição de outro turno, só se 

verificará caso não seja atingido o limite máximo das vagas dis-

poníveis para cada turno. A distribuição das vagas disponíveis 

será feita pela ordem de inscrição. Os Pais/Encarregados de 

Educação serão contactados para validarem a inscrição.   

FAMÍLIA NUMEROSA:     Sim              Não 

FFICHAICHA  DEDE  IINSCRIÇÃONSCRIÇÃO  

 Anexar fotocópia do C.C./B.I. ou Cédula Pessoal da criança 

e NIF do Encarregado de Educação 

 

_____________________________________   ______________    _____         ______________ 
Nome da Criança (Completo)            Data de Nascimento             Idade                  Bilhete de Identidade 
               (preenchimento obrigatório)                                  (preenchimento obrigatório)  

 

_____________________________________   ___________________________      _____ - ___ 
Nome do Encarregado de Educação       Morada                 Código Postal 
 
 

____________ __________/__________   __________________________ 
Nº de Contribuinte   Número de Telefone/Telemóvel    Correio Electrónico/E-mail  

(Preenchimento facultativo — Ao preencher aceito que utilizem o meu correio electrónico para a promoção e divulgação de actividades 

desportivas, incluindo os Campos de Férias Desportivas, organizadas pela Câmara Municipal de Vila Real.)  
 

Indique o nome de outras crianças que pretende que fiquem juntos 
na formação dos grupos: 

 

________________________________________        __________ 

Nome               Nº Inscrição 

________________________________________        __________ 

Nome               Nº Inscrição 

________________________________________       __________ 

Nome               Nº Inscrição 

________________________________________       __________ 

Nome               Nº Inscrição 

________________________________________        __________ 

Nome                      Nº Inscrição 

    

  

Outros dados sobre a criança: 

Indique algum caso especial da Saúde ou Alimentar do seu educando a ter em conta: 

DESTINATÁRIOS 

 Crianças e Jovens dos 6 aos 16 anos, de ambos os 

sexos, residentes no Concelho de Vila Real. 

CALENDÁRIO DAS FÉRIAS DESPORTIVAS 

 I Turno: de 27/Jun. a  08/Jul.’11 

 II Turno: de 11/Jul. a 22/Jul.’11. 

A Actividade não funciona durante o fim-de-semana. 

PERÍODOS DE INSCRIÇÃO 

 I Turno: de 06/Jun. a  09/Jun.’11. 

 II Turno: de 14/Jun. a 17/Jun.’11. 

Não é possível inscrições para outros turnos fora do período 

estabelecido. 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 As inscrições deverão ser realizadas no GABINETE DE 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO (Tesouraria) no Município 

de Vila Real. 

 Inscrições limitadas a 125 crianças. 

 As inscrições serão efectuadas por ordem de chegada. 

 Só é permitida a inscrição, pela mesma pessoa, até ao 

máximo de 5 crianças. 

VALOR DA INSCRIÇÃO 

40,00 €    

 por cada criança 

No valor da inscrição está incluído um seguro de actividade desportiva para cada criança. 

Será emitido um Recibo no valor da inscrição. 
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Hoje em dia, é sabido por todos, a grande dificuldade que Pais e Encarregados de Educação têm em 

ocupar os tempos livres das suas crianças, principalmente em períodos de férias escolares. 

Este projecto nasce com o principal objectivo de colmatar esta preocupação dos pais do nosso 

Concelho, no período das férias lectivas. 

Durante os dias das férias, procuraremos que as crianças tenham contacto com um grande e 

diversificado número de actividades, desenvolvendo a sua criatividade, sem esquecer o 

desenvolvimento físico com a prática de diferentes modalidades. 

Em termos funcionais, os Campos de Férias Desportivas, organizam-se em regime de rotatividade, 

ou seja, na primeira semana haverá vários espaços desportivos e recreativos, onde as crianças serão 

divididas por grupos e circularão por todos eles, na segunda semana as crianças serão envolvidas em 

grandes actividades de carácter desportivo, cultural, de intercâmbio com outros campos de férias 

desportivas e viagens ás cidades geminadas com Vila Real. 

Os Campos de Férias Desportivas serão desenvolvidos em quatro espaços desportivos abrangendo 

várias modalidades diferentes, supervisionadas por Coordenadores e Professores de Educação Física e 

Monitores, habilitados para o efeito. 

Em suma, procuramos oferecer às crianças: 

UUMMAASS  FFÉÉRRIIAASS  DDEESSPPOORRTTIIVVAASS  

BBEEMM  DDIIVVEERRTTIIDDAASS. 

OOBBJJEECCTTIIVVOOSS    

 Dinamizar as férias das crianças/jovens, ocupando-lhes o tempo livre e proporcionando-lhes, 

simultaneamente, o desenvolvimento de um vasto repertório motor; 

 Criar o gosto pela actividade física, proporcionando um aumento da sua prática em modalidades 

pouco conhecidas; 

 Promover o contacto directo com a natureza e o respeito pelo meio ambiente; 

 Incentivar o sentido de inter-ajuda e convivência, necessária à formação integral das 

crianças/jovens através da participação em actividades na vida diária das Férias Desportivas. 

DDEESSTTIINNAATTÁÁRRIIOOSS  

Crianças e jovens dos 6 aos 16 anos, de ambos os sexos, do Concelho de Vila Real. 

Limite Máximo por turno e Campo de Férias – 125 crianças 

 



CCAALLEENNDDÁÁRRIIOO    

Os Campos de Férias Desportivos realizam-se no período de férias escolares – 

Verão’11. 

    
CCAAMMPPOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  DDEESSPPOORRTTIIVVAASS  DDEE  VVEERRÃÃOO    

  11ºº  TTUURRNNOO  
  DDEE  2277  DDEE  JJUUNNHHOO  AA  0088  DDEE  JJUULLHHOO’’1111..  

  22ºº  TTUURRNNOO  
  DDEE  1111  DDEE  JJUULLHHOO  AA  2222  DDEE  JJUULLHHOO’’1111..  

PPRREEÇÇOO  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  PPOORR  CCRRIIAANNÇÇAA::  4400,,0000€€  

RREEUUNNIIÃÃOO  DDEE  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  FFÉÉRRIIAASS::    

 

24 de Junho (Sexta-feira) às 21:00 horas na BIBLIOTECA MUNICIPAL para o 1º 
Turno; 

8 de Julho (Sexta-feira) às 21:00 horas na BIBLIOTECA MUNICIPAL para o 2º Turno; 

 
 
 

REGRAS: 
 As inscrições são efectuadas por ordem de chegada, no Gabinete de Atendimento ao 

Cidadão (nos Paços do Concelho), das 8.30 horas às 15.00 horas, sem interrupção. 
 Só é permitida a inscrição, pela mesma pessoa, até ao máximo de 5 participantes; 
 É obrigatória a fotocópia do B.I do participante e fotocópia do NIF do Encarregado 

de Educação; 
 As famílias beneficiárias do Cartão de Familiares Numerosas devem apresentar o 

mesmo no acto de inscrição; 
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