
TERMO DE RESPONSABILIDADE: 
 
Eu ____________________________________________________________ , 

portador do BI/CC nº ____________________ emitido em _______________ 

pelo Arquivo de Identificação de ______________________ e com o NIF 

_____________________ , declaro que é por minha inteira responsabilidade 

que autorizo o meu educando/a ____________________________________  

a participar nos Campos de Férias de Verão que se realizam no Centro de Edu-

cação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina, de 04 a 15 de 

julho. 

Foi-me disponibilizado o Regulamento dos Campos de Férias, e após leitura 

atenta, aceito todas as condições inerentes.  

As atividades do Campo de Férias estão cobertas por um seguro de acidentes 

pessoais da responsabilidade da Câmara Municipal do Barreiro. 

 

Assinatura do representante legal 

 

_________________________________ 



PROGRAMA PROVISÓRIO 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Apresentação  
Jogos quebra-gelo 

Bandeira e grito 
das equipas 

Orienta-te! 
Projeto 

Biodiscoveries 
Piscina  

Constituição das 
Equipas 

Construções 

Almoço   

À descoberta da 
Mata 

Apresentação das 
equipas Uma tarde como  

biólogo 
Jogo de pista 

Preparação de 
gincana da água 

Jogo da reciclagem 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Passeio BTT 
Projeto  

Biodiscoveries 
Visita ao sapal Score 200 

Caça ao tesouro 

Preparação da festa 

Almoço   

Dinamização da 
gincana da água 

Atividades radicais Desafio de equipas  

Ensaio geral Master Chefs  
(preparação de 

comida selvagem) Festa de Encerra-
mento 

  
Jogo noturno 

Acampamento na 
Mata 

  

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA  
MATA DA MACHADA E SAPAL DO RIO COINA 

 

O Centro de Educação Ambiental promove Campos de Férias destinados a crianças 
entre os 13 e os 15 anos de idade, que funcionam com um máximo de 10 participan-
tes. As atividades têm como tema central a proteção do ambiente e são acompanha-
das por um grupo de monitores. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:   8h30 - 17h30 

MORADA:   Mata Nacional da Machada 

   Estrada Nacional 10–3 

   2830-412 Palhais/Coina 

CONTACTOS:   212 068 648 / 91 105 59 21  

E-MAIL:   ceambiental@cm-barreiro.pt 

O Município do Barreiro possui o registo nº 180/DRLVT, emitido pelo IPDJ, como entidade 
organizadora de campos de férias. 

CAMPO DE  
FÉRIAS JOVEM 

  VERÃO 2016 
PROCESSO DE INSCRIÇÃO: 

A participação nos Campos de Férias está sujeita a inscrição prévia e ao pagamento do 

valor correspondente, e inclui almoço, lanche, seguro e todas as atividades dinamizadas: 

 . Valor geral de inscrição: 102,75€ 
 . Valor de inscrição com abono de família Escalão 1: 34,25€ 
 . Valor de inscrição com abono de família Escalão 2: 68,50€ 
 . Desconto de 10% na inscrição de irmão(s) 
 
No ato de inscrição é obrigatório entregar os seguintes documentos: ficha de inscrição e 

termo de responsabilidade preenchido e assinado; fotocópia do cartão do cidadão/BI e 

cartão de contribuinte; fotocópia do boletim de vacinas e do cartão de utente do SNS; ficha 

médica devidamente preenchida e assinada pelo representante legal. 

As inscrições só serão confirmadas após o envio de toda a documentação necessária, devi-

damente confirmada pela CMB,  e após pagamento efetuado na tesouraria.  

FICHA DE INSCRIÇÃO: 

Nome completo: ____________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:  ______ /______ /__________     Telefone: _____________________________ 

Morada: __________________________________________________________________________ 

Cód. Postal: _____________  - ________    Localidade: _____________________________________ 

Contacto em caso de emergência: ______________________________________________________ 

Nome do representante legal: _________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

É a primeira vez que participa nos Campos de Férias da Mata da Machada?  SIM                   NÃO             

Autorizo que me enviem informações acerca das diferentes  atividades dinamizadas pelo Centro de Edu-
cação Ambiental, para os contactos acima indicados. 


