
Horário de Funcionamento: 

Manhã: 8h45 às 12h30 

Tarde: 14H00 às 17h30 

 

 

 

Ficha de Identificação – Centro Lúdico do IPBeja 

 

Dados dos Pais: 

Nome do Pai:___________________________________  

Telemóvel____________   

Nome da Mãe:__________________________________  

Telemóvel____________ 

 

Dados do Encarregado de Educação: 

Nome do(a) Encarregado de Educação:_____________________________________ 

Morada:____________________________________ 

Código Postal:_______________________ Local: ______________NIF: ___________ 

Contactos Telefónicos/ eletrónicos:  

Telefone fixo:______________                                     Telemóvel_______________ 

Email:________________________ Contacto de Emergência___________________ 

 

Estatuto no IPBeja: 

Estudante:__________ 

Funcionário:_________ 

Docente:___________ 

Outro: ______ Qual? _______________________ 

 

Outra(s) pessoa (s) a quem pode ser entregue o seu educando  

Nome______________________________ Parentesco_____________________ 

Contacto______________ Morada__________________________________ 

 

Nome______________________________ Parentesco_____________________ 

Contacto______________ Morada__________________________________ 



 

Dados da Criança: 

Nome completo: ________________________________________________________  

Data de nasc:__________Ano Escolar____ NIF: _______ C.cidadão:______________  

 

Frequentou o Centro Lúdico do IPBeja no ano anterior?  _____      

 

Observações da Criança (doenças, alergias, hábitos alimentares…….) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regras de Funcionamento do Centro Lúdico do IPBeja 

 

1. As inscrições estão limitadas a 20 vagas.  

2. A admissão das crianças será feita, por ordem, de acordo com os seguintes 

critérios: 

a) Crianças que frequentaram o Centro Lúdico no ano anterior; 

b) Crianças que integram o agregado familiar de docentes ou não docentes, por 

ordem de inscrição; 

c) Crianças que integram o agregado familiar (filhos) de alunos, por ordem de 

inscrição; 

d) Crianças que integram o agregado familiar de colaboradores/cooperantes, por 

ordem de inscrição; 

e) Crianças que tenham grau de parentesco direto (netos) com docentes ou não 

docentes, por ordem de inscrição; 

3. A inscrição é válida pelo período de 25/06/2018 a 27/07/2018. 

4. O seguro da Criança é obrigatório e é efetuado no ato da inscrição. A quantia e 

a data de pagamento será divulgada via email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autorização do uso de Imagens da Criança  

Para garantir os nossos direitos assim como para não violarmos os 

direitos do próximo é necessário um documento legal que o garanta. Com o 

referido documento, tanto pais como os educandos estão abarcados pela lei, 

pois o Centro Lúdico do IPBeja compromete-se a usar a imagem somente para 

fins de divulgação do espaço no Campus e sob a autorização dos mesmos 

(pais). 

Ao assinar o presente documento, o responsável concorda com a 

utilização da imagem para usos de eventos lúdicos do Centro Lúdico 

(Atividades, exposições, festas….) por via de matéria impresso (jornal do ATL, 

cartazes com atividades realizadas…) 

 

Eu____________________________________________________, 

responsável pelo meu 

Educando,_____________________________________________ autorizo 

que as fotos que incluem meu/minha filha(o) sejam efetuadas e utlizadas 

apenas para:´ 

A) Pela equipa técnica que compõe o Centro Lúdico do IPBeja, apenas 

para fins pedagógicos: 

B) Para fins de divulgação do trabalho levado a cabo pela equipa técnica do 

Centro Lúdico do IPBeja. 

C) Estou ciente de que as imagens se destinam apenas para fins 

pedagógicos e não comerciais, resguardadas a limitações legais e 

jurídicas. 

 

Beja,____ de____________de 
 
 
 

Assinatura do Responsável 


