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Encarregado de educação

Telemóvel

Verão
2022

6 a 8 julho

Verão no Museu Marítimo
14h00~17h00
6 aos 12 anos

período 1 

Diversas oficinas recorrendo 

inscrição: 5€/dia - 12€/3 dias

Atividades: 
à expressão plástica, jogos e visitas especiais. 
Na primeira semana propõe-se a exploração da exposição
 “O Grande Norte”, com o objectivo de dar a conhecer
a cultura Inuit dos habitantes da Gronelândia, onde os 
portugueses se aventuraram a capturar bacalhau a partir 
no início do século XX. 

13 a 15 julho

Verão no Museu Marítimo
14h00~17h00
6 aos 12 anos

período 1 

Diversas oficinas recorrendo 

inscrição: 5€/dia - 12€/3 dias

Atividades: 
à expressão plástica, jogos e visitas especiais. 
Na segunda semana o objectivo é perceber a 
importância que o Oceano tem para o nosso dia-a-dia, 
conhecer quem o habita e tudo aquilo que ele
nos dá que é essencial à vida

2022

2022



2022

Autorizo a utilização da imagem do meu educando em futuras edições do programa.

Possui Boletim de Vacinas atualizado?   Sim        Não

Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente ao processo de inscrição no Verão no Museu Marítimo.
Caso autorize a utilização dos dados para futuros contactos, assinale o respetivo campo.

Tomei conhecimento e autorizo o meu educando a participar nas atividades propostas 
nos programas do Verão no Museu Marítimo, nos períodos escolhidos.
Declaro que li e aceito as normas internas e o manual de acolhimento do Verão no Museu Marítimo, 
promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo.
Declaro que o meu educando se encontra apto física e psicologicamente para a frequência 
de todas as atividades.

Ílhavo,             de                                                       de 2022

O Encarregado de Educação

Para receber informação da atividade municipal subscreva a(s) nossa(s) newsletter(s) em www.cm-ilhavo.pt

Período de Inscrição 

6 7 8 julho
   Período 1

13 14 15 julho
   Período 2

Verão no Museu Marítimo

6 7 8 julho
 Período 1

13 14 15 julho
 Período 2

2022


