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FICHA DE INSCRIÇÃO N.º ____ 

Nome:  _______________________________________________________________________________________________ 

Morada:  ______________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

Idade: ________________________ Ano de escolaridade:  ________________________ NIF:  _________________________ 

Contacto telefónico: _____________________ E-mail: _________________________________________________________ 

 

Data:  ____ / ____ / ____   

Funcionário da BMFC:  ___________________________________________________________________________________ 

Observações:  __________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMAÇÕES:  

Destinatários/as: crianças dos 6 aos 10 anos 

Estas sessões apenas se realizam com o número mínimo de 
5 e o número máximo de 15 participantes 

No caso de cancelamento por falta de inscrições será 
devolvido o pagamento efetuado 

Datas: 8 fevereiro, 8 março, 12 abril, 10 maio, 14 junho e 12 
julho de 2018 

Horário: das 17h00 às 18h00 

 

 

INSCRIÇÕES:  

Data limite: 5 fevereiro 

Valor da inscrição: 40€ (Inclui 6 sessões a realizar 
mensalmente e um exemplar do livro «Terra Mágica de 
Huakanda, a incrível Viagem ao teu Mundo Interior») 

Documento de despesa: o recibo de pagamento será 
entregue na 1.ª sessão 

 

 

 
Tomei conhecimento das condições de participação.  

____________________________________ 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Confirma-se que _____________________________________________________________ se inscreveu na Ação Meditar 
com histórias: à descoberta das emoções com Alexandra Gomes, a realizar nos dias 8 fevereiro, 8 março, 12 abril, 10 maio, 
14 junho e 12 julho de 2018, das 17h às 18h, na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro. 

Funcionário da BMFC:  ____________________________________________________ Data:_________________________ 

  

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

1. A inscrição é considerada válida depois de preenchida a respetiva ficha e efetuado o pagamento. 

2. A BMFC, enquanto entidade promotora da iniciativa, reserva-se no direito de suspender a inscrição devido a 
comportamentos incorretos do/a participante, não havendo lugar à devolução do pagamento. 

3. A frequência da iniciativa permite a obtenção de certificado de participação. 

4. No final da iniciativa será solicitado o preenchimento do questionário de avaliação a cada participante. 


