
 

                                                                                                                      

 
 

 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FÉRIAS NO CAE 
OS CINCO SENTIDOS NA CULTURA  

Parceria do Município com Clio Bugel e Glória Teixeira  
 

 
A atividade de férias “Os cinco sentidos na Cultura” irá funcionar na pausa letiva de verão, de 30 de 
agosto a 3 de setembro 2021, devendo os encarregados de educação efetuar a inscrição do seu próprio 
educando. 
 
As atividades funcionarão no seguinte horário: 
10:00 às 16:30 
 
Condições de Inscrição: 
1. Mínimo de inscrições: 8 crianças 
2. Máximo de inscrições: 12 crianças 
3. Inscrições: 
3.1 - Podem ser inscritas crianças dos 8 aos 12 anos. 
3.2- Para informações deverá contactar o CAE: presencialmente; através do número de telefone 
233 407 200, do e-mail: bilheteira@cae.pt e da página de facebook https://www.facebook.com/CAE-
Centro-de-Artes-e-Espectáculos-da-Figueira-da-Foz e site www.cae.pt; 
3.3 - As inscrições são limitadas às vagas existentes e encontram-se abertas de 6 a 26 de agosto; 
3.4- A ficha de inscrição estará disponível online, no site do Município da Figueira da Foz  
www.cm-figfoz.pt e ao balcão do CAE; 
3.5- As inscrições serão efetuadas, obrigatoriamente de modo presencial, ao balcão do CAE, no horário 
normal de atendimento (*), pelo encarregado de educação da criança, ou seu representante, entre os 
dias 13 e 22 de julho, devendo ser apresentados no ato da inscrição, os seguintes elementos: 
3.5.1 - Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
3.5.2 - BI ou Cartão do Cidadão do educando para confirmação dos dados na ficha; 
 
4- Valor da inscrição: € 80,00/criança (50% pagos no ato da inscrição, valor reverte integralmente para 
as formadoras, responsáveis pela apresentação do recibo). 
 
As crianças deverão fazer-se acompanhar de: 
- 1 garrafa de 0,5l, reutilizável; 
- Roupa e calçado confortáveis; 
- Chapéu /boné; 
- Protetor solar; 
- 2 Lanches /dia (1 para o período da manhã, 1 para o período da tarde) e almoço;  
 
Outras Informações adicionais: 
- (*) Horário 2ª a 6.ª feira – 13h00 às 19h30 • sábado 14h00 às 19h00 
- Os participantes estão cobertos por um seguro de acidentes pessoais. 
- Durante as atividades poderão ser recolhidas imagens, que serão utilizadas pelo Município da Figueira 
da Foz em vários suportes promocionais (internet, facebook e outros). 
- Existe livro de reclamações. 
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