Conselho Educativo de Marvila

¡OS + DE MARVILA!
Regulamento da Actividade

1) Participantes: Jovens sinalizados pela Escola Secundária D. Dinis; E.B. 2+3 de
Marvila; Cenfim e E.B. 2+3 Damião de Góis (10 de cada escola, total de
participantes – 40).
2) Critérios de selecção por parte das escolas: Jovens que se destacaram ao nível
do aproveitamento e comportamento escolar; cada escola escolhe os 5
melhores alunos em termos de aproveitamento e comportamento escolar e os
outros 5 são os alunos que mais se esforçaram e alcançaram uma mudança
evidente em termos de aproveitamento e comportamento escolar,
comparando com o ano lectivo anterior.
3) A Actividade consiste num fim de semana (nos dias 20, 21 e 22 de Maio)
passado na Base Militar de Tancos com muitas actividades lúdicas, recreativas e
desportivas para os jovens e onde serão inseridas actividades de promoção de
competências pessoais e socais pela equipa do Projecto Intervir em Marvila.
4) As despesas (transportes; alimentação; actividades e seguro) com esta
actividade serão suportadas pela Junta de Freguesia de Marvila.
5) A sinalização dos jovens deverá ser feita pela escola até ao dia 02 de Maio e
para isso necessitamos receber uma ficha de inscrição, com a devida
autorização dos encarregados de educação e fotocópias do B.I/C.C. do Jovem e
do Encarregado de Educação. Posteriormente os jovens e os encarregados de
educação serão convocados para uma reunião, onde serão dadas mais
informações, antes da actividade.
6) A Ficha de inscrição deve ser enviada via e-mail para joana.goncalves@jfmarvila.pt; via Fax.: 21 831 03 59; via correio ou entregue no Espaço Jovem do
Intervir em Marvila (Avenida Vergílio Ferreira Lote 765 – Cave Loja Esq., 1950339 Lisboa; Telf.: 21 859 58 62)
7) Para mais informações contactar Joana Gonçalves (Telf. 21 859 58 62, Telm.: 96
802 74 78)

Conselho Educativo de Marvila

¡OS + DE MARVILA!
Ficha de Inscrição nº_____

(a preencher pelos serviços)

1)

Dados referentes ao Jovem:

1.1

Nome Completo:____________________________________________

1.2

Data de Nascimento:____/____/______

1.3

Morada:________________________________________________________
_________________________________________________________

1.4

Telefone:___________________

1.5

Escola e Ano de Escolaridade:__________________________________

2)

Telemóvel:___________________

Dados referentes aos Pais:

2.1
Nome dos Pais:_____________________________________________
___________________________________________________________
2.2

Contacto dos Pais: __________________________________________

2.3

Doenças ou Cuidados especiais dos educandos:____________________
_________________________________________________________

3)

Autorização:

Autorizo o/a meu educando/a a participar na actividade “Os + de Marvila”, durante os
dias 20, 21 e 22 de Maio de 2011.

Lisboa, ____ de ________________ de 2011
Assinatura:_____________________________________________________
B.I./C.C. nº__________________ emitido por ___________ em ____/____/_____

