
NOME

DATA DE NASCIMENTO   

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO  

MORADA

CÓDIGO POSTAL                      LOCALIDADE    NIF

TELEFONE    TELEMÓVEL    E-MAIL

Por favor, indicar contacto em caso de urgência

RECEBIDO POR:          DATA:

Declaro de dou o meu consentimento expresso à Fundação de Serralves para inclusão dos  dados agora transmitidos num ficheiro de armazenamento de dados para o seu tratamento, 
pela Fundação de Serralves, para efeitos de divulgação e comunicação no âmbito da sua atividade e Missão. Mais declaro que tomei conhecimento da política de privacidade da 
Fundação de Serralves disponível em www.serralves.pt

TARIFÁRIO OFICINAS TEMÁTICAS
Inscrição 1 semana 19 a 23/12 (1 oficina, 5 dias) – 100€/criança
Inscrição 1 semana 19 a 23/12 (2 oficinas, 5 dias, s/ almoço) – 200€/criança
Inscrição 1 semana 26 a 30/12 (1 oficina, 5 dias) – 100€/criança
Inscrição 1 semana 26 a 30/12 (2 oficinas, 5 dias, s/ almoço) – 200€/criança

INSCRIÇÕES
• Online, em WWW.SERRALVES.PT
• Envio por e-mail para a.silva@serralves.pt e m.tavares@serralves.

pt, dos dados de inscrição com posterior envio de referência multi-
banco, que após validada, efetivará a inscrição.

• Na Receção do Museu: de 2ª a domingo, no horário de funcionamento.
• A inscrição está sujeita a confirmação mediante vagas existentes. 
• No caso de não haver vagas, a devolução do valor pago será 

realizada no prazo máximo de três semanas após o envio, pelo 
participante, do IBAN

DESISTÊNCIAS
• A desistência de uma atividade deve ser realizada com uma 

antecedência mínima de 48 horas. 
• Não são efetuadas devoluções após este período. 
• As devoluções relativas a desistências serão realizadas no prazo 

máximo de três semanas após o envio, pelo participante, do IBAN.

LOTAÇÃO
• Lotação máxima: 15 crianças/oficina
• A aceitação de inscrições com este serviço será feita por 

ordem de chegada.

ACESSO

FÉRIAS DE 
NATAL EM 
SERRALVES
FICHA DE INSCRIÇÃO
19 A 30 DEZ 2022

ASSINATURA

CONDIÇÕES E DESCONTOS
• Pagamento no ato de inscrição.
• O tarifário prevê 10% desconto portadores de cartão Amigo Família.

• A entrada para todas as oficinas é feita pela Rua Bartolomeu Velho, 141.

INDICAÇÕES
• O Serviço Educativo assegura o acolhimento das crianças inscritas nas Ofici-

nas temáticas a partir das 8h30 da manhã e ao final da tarde, das 17h00 
às 18h00. A partir das 9h20 e das 13h50 as crianças devem ser entregues 
diretamente nas salas de atividades. Os responsáveis pelas crianças, que têm 
oficina apenas de manhã, devem vir buscá-las até às 13h00. Os responsáveis 
pelas crianças, que têm oficina à tarde, devem vir buscá-las até às 18h00.

• A receção/entrega das crianças é feita na Quinta de Serralves, com acesso pela 
Rua Bartolomeu Velho, 141. 

• As atividades são concebidas em função das faixas etárias, pelo que é funda-
mental que os limites de idade sejam respeitados.

• Os responsáveis pelos participantes devem preencher em documento próprio, 
a enviar por e-mail (a.silva@serralves.pt ou m.tavares@serralves.pt) no ato da 
inscrição, as seguintes informações: nome do participante, nome do responsável 
e contato de urgência (telefone fixo e telemóvel). Devem ainda identificar no início 
de cada sessão quem vem buscar a(s) criança(s). No final da sessão os respon-
sáveis devem ir buscar as crianças ao local onde se efetuou a receção, devendo 
assinar documento que regista a sua saída e apresentar Bilhete de Identidade ou 
Cartão de Cidadão sempre que o Serviço Educativo solicitar.

• Pedimos o máximo rigor no cumprimento dos horários de início e de 
encerramento das atividades.

• Os participantes devem trazer roupa e calçados adequados. Outras informações 
mais específicas são indicadas na respetiva atividade.

• A realização das atividades implica a inscrição de um número mínimo  
de participantes.

• Os programas incluem merenda a meio da manhã e/ou tarde.
• As Oficinas compreendem sessões sequenciais com a duração de 3 horas cada.
• Conheça as “Regras de Segurança - Covid 19” da Fundação de Serralves em 

WWW.SERRALVES.PT



FICHA DE INSCRIÇÃO
19-23 DEZ 26-30 DEZ
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EMOÇÃO VERDE

NATAL NO PARQUE
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LIBERDADE PARA SONHAR
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SIMBIOSES

LIBERDADE PARA SONHAR
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NATAL NO PARQUE

ACOLHIMENTO 8h30-9h30

ACOLHIMENTO 17h00-18h00

Por favor indicar com uma cruz a(s) atividade(s) pretendida(s)


