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OS BALEEIROS NA SERRA DA ESTRELA - III Atividade de Desportos de Inverno: “Ski & Snowboard” 
 

Ficha de Inscrição – 1.º pagamento 75€ 
Atividade de Desportos de Inverno na Serra da Estrela - Ski ou Snowboard. A atividade 

decorrerá nos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro de 2018. A participação nesta atividade tem um 

custo por aluno de 150 euros, suportado, na totalidade, pelos respetivos Encarregados de 

Educação e que inclui: 

 - Autocarro; 2 dormidas (Chalés da Montanha); 2 peq. almoços; 2 almoços snak; 2 

jantares; Forfait (meios mecânicos na neve); aulas com Instrutores da Estância da Serra da 

Estrela; material de neve (botas, skis e bastões ou prancha de snowboard). 

O pagamento será faseado, a primeira fase, no ato da inscrição, até dia 6 de dezembro 

de 2017, com um valor de 75€ e a segunda fase, até dia 7 de fevereiro de 2018, com um valor 

de 75€. 

Após efetuado o pagamento não se fazem devoluções, exceto por apresentação de 

atestado médico. 

---------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZAÇÃO – 1.º pagamento 

Na qualidade de Encarregado de Educação, AUTORIZO que o meu educando, 

_________________________________________, da turma ___, do ___.º ano, participe na III 

Atividade de Desportos de Inverno: “Ski & Snowboard” nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 

2018 na Serra da Estrela, para o que paguei 75€. A modalidade que o meu educando pretende 

praticar é Snowboard/Ski (riscar o que não interessa), calça sapatos número ______, mede  

______ cm e pesa ______ kg. 
 

O/A Encarregado(a) de Educação         Organização - Grupo de Educação Física 

 
____________________________         _________________________________ 
                                                                                                                                                    (Prof. Jorge Cação) 

---------------------------------------------------------------------------- 

Recibo – 1.º pagamento 

O aluno, _________________________________________, do ___ ano, da turma ___, irá 

participar na III Atividade de Desportos de Inverno: “Ski & Snowboard” nos dias 26, 27 e 28 de 

fevereiro de 2018 na Serra da Estrela, para tal pagou 75€. 
 

Organização: Grupo de Educação Física 

 

_________________________________________ 

(Prof./Funcionário: _______________________________) 


