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FICHA DE INSCRIÇÃO 

Ocupação de Tempos Livres para Jovens 

  Programa Juventude (+)  Verão 2022  

 

Nº de inscrição _______ 

 

Dados Pessoais  

 

Nome: __________________________________________________________________________ 

NIF: ______________      C.C.: ___________________ Validade: ____/______ 

D.N.: ___/___/____ Idade: ____ Sexo:   F __    M __  

Morada: _______________________________________________________________________ 

Localidade: ___________________________ Freguesia: _____________________________  

Código Postal: ______-_____ _______________ Concelho: ________________________  

Telf.: ____________ Tlm.: ____________ E-mail: ______________________________________ 

Problemas de Saúde:  Sim  __  Especifica: ___________________________________ 

Não __ 
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Características do OTL 

Seleciona o eixo de intervenção que pretendes frequentar: 

 Jovem (+) Campo (a área de intervenção será desenvolvida na Quinta 

Pedagógica) 

 Jovem (+) Cidade (a área a intervenção será desenvolvida nos Jardins de 

Infância, Oficina de Conservação e Restauro – Setor de Arqueologia e Biblioteca 

Municipal de Silves) 

 Jovem (+) Praia (a área de intervenção será desenvolvida na Praia de 

Armação de Pêra – Biblioteca Municipal de Municipal) 

  

Durante o período das férias de Verão, o programa será dividido por quatro 

turnos/semanas, a decorrer de 04 a 29 de Julho de 2022; 

Seleciona o turno/semana que pretendes frequentar (selecionar com números de 

1 a 4, por ordem crescente de preferência): 

___   Turno Semana 1: de 04 a 08 de julho de 2022; 

___   Turno Semana 2: de 11 a 15 de julho de 2022; 

___   Turno Semana 3: de 18 a 22 de julho de 2022; 

___   Turno Semana 4: de 25 a 29 de julho de 2022; 

 

Caso existam desistências e/ou vagas nos turnos/semanas, poderás frequentar um 

dos restantes turnos/semanas. Se pretendes efetuar mais turnos/semanas assinala 

quais: 

 Turno Semana 1: de 04 a 08 de julho de 2022; 

 Turno Semana 2: de 11 a 15 de julho de 2022; 

 Turno Semana 3: de 18 a 22 de julho de 2022; 

 Turno Semana 4: de 25 a 29 de julho de 2022; 

 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 

14h00 às 17h00 - sujeito a alterações. 
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A inscrição na OTL Juventude + Verão de um jovem menor de 18 anos implica autorização 

explícita do seu Encarregado de Educação, bem como a autorização para captação de 

imagens durante as atividades. Assim, a candidatura de um jovem, nestas condições, só 

ficará disponível depois de ter sido recebido, nos serviços da OTL, a declaração de 

autorização de participação do seu Encarregado de Educação. Enquanto tal não 

acontecer, a sua inscrição ficará em “estado de autorização”. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

 

Nome completo_________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento ______/_______/________     CC/BI nº__________________________________   

Data de Emissão _______/________/________   Validade_______/_________ 

Morada_________________________________________________________________________________

Freguesia_____________________________ Concelho________________________________________ 

Distrito__________________________________ Telefone_______________________________________ 

Telemóvel_____________________ E-mail___________________________________________________ 

 

Na qualidade de Encarregado de Educação do menor (escrever o nome) 

____________________________________________________________________________ declaro que 

autorizo o meu educando, a participar em projetos e atividades de Ocupação dos Tempos 

Livres, durante o período e nos tempos por ele indicados, na sua ficha de inscrição, da OTL 

Juventude + Verão, promovido pela Câmara Municipal de Silves. 

Declaro, ainda, que autorizo a captação de imagens do meu educando durante as 

atividades, para que as mesmas sejam usadas na divulgação deste programa pela 

autarquia, em todos os seus canais (portal, facebook, you tube, instagram, materiais 

gráficos, vídeo).  

 

Silves, ______de __________________de 2022 
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                            O Encarregado de Educação 

 

________________________________________ 

 

 

A inscrição na OTL Juventude + Verão de um jovem maior de 18 anos implica autorização 

para utilização de imagens captadas durante as atividades. Assim, a candidatura de um 

jovem, nestas condições, só ficará disponível depois de ter sido recebido, nos serviços da 

OTL, a declaração de autorização que se segue. 

 

Declaro, ainda, que autorizo a captação de imagens do meu educando durante as 

atividades, para que as mesmas sejam usadas na divulgação deste programa pela 

autarquia, em todos os seus canais (portal, facebook, you tube, instagram, materiais 

gráficos, vídeo).  

 

Silves, ______de __________________de 2022 

 

                            O Encarregado de Educação 

 

                                           ________________________________________ 
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