Centro de Bem Estar Social da Zona Alta
Centro de Ocupação Juvenil
Atividades das férias de Verão 2018 - inscrições limitadas ao número de vagas!
Com o objetivo de oferecer possibilidades de ocupação de tempos livres aos jovens da região de Torres Novas durante o
período de férias escolares de Verão, o Centro de Ocupação Juvenil promove cinco semanas cheias de atividades culturais,
tecnológicas, desportivas e de contato com a natureza. Durante estas semanas, os jovens, acompanhados por educador(es)
e monitor(es), podem experimentar uma diversidade de atividades, tal como se pode ver neste plano.
Nome _________________________________________________________________________________ Nº de contribuinte _______________________
Data de Nascimento ____/____/____ Escola ____________________________________ Ano ______ Turma ______ Telemóvel _____________________
Morada ______________________________________________________________________________ Localidade _______________________________
Encarregado de Educação ________________________________________________________________________________________________________
E-mail do Enc. de Educ. __________________________@ ___________________ Parentesco _____________________ Telefone ___________________

Preço:
 Sócio do COJ (com quotas em dia)

Nº de sócio __________

 Não sócio do COJ
Informações:
- As atividades têm um número de inscrições limitado e as vagas só são asseguradas após o respetivo pagamento;
- O pagamento das atividades deve ser feito previamente, no ato de inscrição;
- As atividades decorrem habitualmente entre as 9.30h e as 17.30h, sendo o ponto de encontro em todos os dias o COJ (Centro
de Ocupação Juvenil) na Escola Secundária Artur Gonçalves. No período de férias, o COJ funciona entre as 9.00h e as 18.00h.
- Não há lugar à devolução do valor de inscrição quando o jovem falte à atividade e não comunique com antecedência mínima
de dois dias a sua ausência;
- Os jovens participantes podem escolher entre receber o almoço através do COJ (com marcação até dois dias de antecedência e
nos dias de atividade no exterior) e com o respetivo custo (3€), ou trazer o seu próprio almoço, de preferência uma refeição volante
(sandes, fruta, sumos, água) a transportar com a maior comodidade possível durante as atividades, especialmente as de exterior.
- É aconselhável o uso de roupa prática e confortável nas atividades desportivas, tendo em consideração o tipo de atividade e as
condições meteorológicas de cada dia;
- Os jovens participantes nestas atividades devem ter entre 9 e 18 anos de idade;
- Quaisquer outras questões podem ser esclarecidas no COJ (Centro de Ocupação Juvenil) ou pelo telefone 249820006.

Autorização do encarregado de educação
Eu, ___________________________________________________________ autorizo a participação do meu educando nas atividades
constantes do plano de atividades de férias de Verão do Centro de Ocupação Juvenil, nas datas e horários correspondentes. Autorizo
também a utilização e publicação de imagens relativas às atividades em que o meu educando esteja presente.

O encarregado de educação,
_________________________________
Por favor, autorize e preencha as declarações na folha em anexo,
relativas ao cumprimento do RGPD. Obrigado.

Atividades de Verão do COJ- 2018
Assinale uma cruz (X) nos

Manhã
Tarde

Manhã
Tarde

Manhã
Tarde

2ª feira (3€/5€))1
(25 de Junho) 
Almoço 
Ténis (Courts de Ténis)
+
Ballon Ball no Bonito
(Entroncamento)

 relativos à atividade em que se pretende inscrever

3ª feira (10€/12€)
(26 de Junho) 
Almoço 

2ª feira (2€/4€)
(2 de Julho) 

3ª feira (8€/10€)
(3 de Julho) 
Almoço 

4ª feira (12€/14€)
(27 de Junho) 
Almoço 
Karting (Fátima)
+
Visita ao Castelo e
Minigolfe (Porto de Mós)
4ª feira (12€/14€)
(4 de Julho) 
Almoço 

Caça ao Tesouro (ESAG)
+
MasterChef: Espetadas
doces e salgadas (COJ)

Praia das Rocas
(Castanheira de Pêra)

Torneio de PaintBall
(Riachos)

Fotopaper (ESAG)
+
Pintura de Grafiti em Tela
(COJ)

Complexo Aquático
(Castelo Branco)

2ª feira (2€/4€)
(9 de Julho) 

3ª feira (3€/5€)
(10 de Julho) 
Almoço 

4ª feira (3€/5€)
(11 de Julho) 
Almoço 

5ª feira (2€/4€)
(12 de Julho) 

6ª feira (6€/8€)
(13 de Julho) 
Almoço 

Andebol, Badminton e
Futsal (ESAG) 
ou
Atelier de Personalização
de Tshirts (CBESZA) 

Piscinas de Relva
(Alcorochel)

Praia Fluvial
(Aldeia do Mato)

MasterChef Pizzas Caseiras
+
Peddy Paper Digital
(COJ)

Praia
(Paredes de Vitória)

2ª feira (2€/4€)
(16 de julho) 

3ª feira (2€/4€)
(17 de Julho) 

4ª feira (10€/12€)
(18 de Julho) 
Almoço 

Workshop Ciência Divertida
(COJ)

Torneio de Consola
+
MasterChef Gelados
Artesanais (COJ)

Complexo Aquático
(Santarém)

2ª feira (9€/11€)
(23 de Julho) 
Almoço 

3ª feira (3€/5€)
(24 de Julho) 
Almoço 

4ª feira (3€/5€)
(25 de Julho) 

5ª feira (3€/5€)
(26 de Julho) 

6ª feira (6€/8€)
(27 de Julho) 
Almoço 

Piscinas de Relva
(Alcorochel)

Workshop Drones
(StartUp Torres Novas)
+
Sessão de Crossfit (Jardim
das Rosas - Torres Novas)

Oficina de Marcenaria:
porta-chaves e decorativos
para mochila
(COJ)

Praia
(São Martinho)

Complexo Aquático de
Santarém
(Santarém)

Manhã

Tarde

Manhã
Tarde

1

Canoagem
(descida do Rio Tejo
[Constância- Tancos])

Preço para sócio/ preço para não sócio

5ª feira (2€/4€)
(28 de Junho) 

6ª feira(3€/5€)
(29 de Junho) 

Urban Party: Hip-hop,
skates e trotinetes (ESAG)
+
Gincana de Água (ESAG)

Workshop de Impressão
em 3D (ESAG)
+
Pixel Art (COJ)
6ª feira (10€/12€)
(6 de Julho) 
Almoço 

5ª feira (3€/5€)
(5 de Julho) 

5ª feira (10€/12€)
(19 de Julho) 
Almoço 
Exposição MAAT:
“Tecnologia, um
combustível para a arte” +
Museu da Eletricidade
(Lisboa) + Museu do Ar
(Alverca)

6ª feira (5€/7€)
(20 de Julho) 
Almoço 
Praia Fluvial
(Cardigos)

O Centro de Bem Estar Social da Zona Alta (CBESZA) cumpre, através deste formulário, o pressuposto pelo
Regulamento
Geral
de
Proteção
de
Dados
(RGPD),
consultável
em
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-dataprotection-rules_pt, nomeadamente no que diz respeito aos direitos do utilizador à retificação, ao esquecimento, à
portabilidade, à oposição e ao acesso.
Assim, para efeitos de cumprimento do RGPD:

 Declaro que autorizo a recolha e o tratamento dos dados aqui facultados, pelo CBESZA, em formato digital ou
em papel, durante o período de permanência na instituição ou até ativação do direito ao esquecimento por parte
do utilizador;

 Declaro que autorizo a recolha e o tratamento de imagem e som (áudio, fotografia e vídeo), decorrentes das
atividades desenvolvidas no contexto do CBESZA, durante o período de permanência na instituição ou até
ativação do direito ao esquecimento por parte do utilizador;

 Declaro que autorizo a utilização e publicação de imagem e som em registos internos do CBESZA e externos
(jornais, brochuras, ações de formação, publicações em Internet- redes sociais e página institucional)
A informação presente nesta mensagem, bem como em qualquer dos seus anexos, é confidencial e
destinada exclusivamente ao(s) destinatário(s), não podendo ser alterada, usada, distribuída, copiada
ou disseminada sem autorização. Caso tenha recebido esta mensagem indevidamente, queira informar
de imediato o remetente e proceder à destruição da mesma e de eventuais cópias.
O CBESZA vai continuar, como sempre, a zelar com o maior cuidado pela preservação e boa utilização dos seus
dados e informações, cuja aplicação tem o objetivo de tentar constantemente prestar o melhor serviço possível.
Estamos sempre disponíveis para acolher as suas questões.

