
 

ORGANIZAÇÃO 
 

CONCURSO DIREITOS DA CRIANÇA EM CIDADANIA E IGUALDADE 
OS DIREITOS DA CRIANÇA EM POP-UP 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Esta ficha de inscrição deve ser preenchida na sua totalidade e obrigatoriamente entregue ou enviada a acompanhar os trabalhos e projetos 

desenvolvidos por cada turma que participe neste concurso. A não inclusão da mesma, anexa aos trabalhos desenvolvidos ou o seu 

incorreto/incompleto preenchimento, levarão à não aceitação da inscrição a concurso e respetiva anulação. Cada turma apenas pode 

concorrer com 1 projeto e é obrigatório o preenchimento da ficha de pré-inscrição online e: https://forms.gle/azcUevDaHp6VBEki7.  

Por cada turma concorrente é obrigatório o preenchimento de uma ficha de pré-inscrição online e uma destas, em papel. 
 

 

NOME DO/A PROFESSOR/A QUE ORIENTOU OU COORDENOU O PROJETO/TRABALHO: 

________________________________________________________________________ 

CONTACTOS DO/A PROFESSOR/A RESPONSÁVEL: 

TELEMÓVEL: ____________________ EMAIL: ________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DA TURMA CONCORRENTE: (indicar o ano e identificação da turma por letra/algarismo, conforme uso na escola) 

____________________________________ 

INDIQUE O NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES DA TURMA: _________ 

NOME DA ESCOLA QUE FREQUENTAM: 

_____________________________________________________________ 

NOME DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS A QUE PERTENCE OU ESCOLA NÃO AGRUPADA: 

_______________________________________________________________________ 

DISTRITO: ____________________________ CONCELHO: ____________________________  

MORADA COMPLETA DA ESCOLA: 

________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_____- ___  ___________________________ 

CONTACTOS DA ESCOLA OU AGRUPAMENTO: 

TELEFONE: ____________________ EMAIL: ________________________________________ 

 

 

DECLARAÇÃO DE PRIVACIDADE DE DADOS 

Os dados pessoais recolhidos neste formulário de inscrição são tratados, em conformidade com o Regulamento (EU) 2016/679 
de Proteção de Dados. Os seus dados serão apenas utilizados pelo organizadores e promotores do concurso para o contactar 
sobre assuntos relativos ao mesmo. Ao formalizar o envio da proposta está a concordar com que os dados fornecidos sejam 
arquivados pela organização numa base de dados com o único propósito de gerir a sua participação neste evento e as possíveis 
comunicações relacionadas que podem ocorrer antes, durante ou depois da sua realização. Em nenhum caso os dados 
fornecidos podem ser usados ou ser transferidos para qualquer empresa ou organização para fins comerciais ou outros fins. 
Pode solicitar a qualquer momento a sua exclusão da referida base de dados, sendo nesse caso, os seus dados apagados 
imediatamente. Um ano após a cerimónia pública de entrega de prémios, precisamente a 1 de junho de 2021, todos os dados 
recolhidos serão definitivamente apagados e destruídos da referida base de dados. 

https://forms.gle/azcUevDaHp6VBEki7

