		

		

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2018/2019
FICHA DE INSCRIÇÃO

2º/3º ciclo
Secundário

Escola:
Professor(a) a inscrever:

Telm:

E-mail de contacto:
em maiúsculas

Disciplina(s):

Ano:

Assinalar, caso seja um destes cursos: CEF

CV

CP

PCA

Turma:

Nº Alunos:

PIEF

Nome do curso:
Dias de semana e horas preferenciais para realização da atividade de acordo com o horário da turma: (Anexar cópia do horário escolar da turma)

Pretende realizar a 2.ª fase?
(se aplicável)

CADA TURMA SÓ PODE PARTICIPAR NUMA ATIVIDADE, À EXCEÇÃO DOS CONCURSOS
1ª OPÇÃO:
TEMA Nº:

ATIVIDADE Nº:

Nome da atividade:

Sim

Não

ATIVIDADE Nº:

Nome da atividade:

Sim

Não

2ª OPÇÃO:
TEMA Nº:

CONCURSOS (TEMA 1):
ATIVIDADE Nº:

Nome da atividade:

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES / EDUCADORES (TEMA 13):
WORKSHOP 1: Cosméticos Naturais

		

WORKSHOP 2: Horticultura Biológica

NOTAS:
Tema 1 – Resíduos
Ativ. 19: Indicar se a Escola está inscrita:

Projeto Green Cork (Quercus)

Ativ. 20: Indicar se a Escola está inscrita:

Geração Depositrão (ERP-Portugal)

Tema 2 – Água
Ativ. 04: Indicar onde pretende realizar a 2ª fase:

Escola

Escola Eletrão (Amb3E)

Centro Educação Ambiental AdP

OBSERVAÇÕES:

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO:

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
(ARTIGO 6º DO RGPD)

Nos termos e para os efeitos do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (adiante RGPD), relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, declaramos que os dados pessoais ora facultados serão alvo de tratamento por parte dos serviços da Câmara Municipal da Amadora, até
12 (doze) meses após a conclusão do processo associado ao requerimento em anexo, sem prejuízo da sua conservação para além desse período para o cumprimento de obrigações municipais e/ou legais.
Declaro conhecer e aceitar a Politica de Privacidade de Dados Pessoais da Câmara Municipal da Amadora e autorizo expressamente de forma livre, específica e informada a recolha e tratamento
dos meus dados pessoais contidos no requerimento e/ou noutros documentos submetidos, ou a submeter, por mim para a finalidade a que se destina o presente pedido e que os mesmos
sejam objeto de tratamento para essa finalidade pela Câmara Municipal da Amadora ou por entidades por esta subcontratadas e/ou suas parceiras, bem como para prossecução dos direitos e
obrigações do Município e/ou dos Munícipes.
O consentimento ora prestado para o tratamento de dados pessoais pelo titular de dados pessoais, poderá ser revogado por mim, a todo o momento. Para revogar o consentimento do tratamento
dos seus dados pessoais para as finalidades enunciadas, ou para exercer os meus direitos de acesso, retificação, oposição, apagamento, limitação e portabilidade, deverei manifestar a minha vontade,
remetendo por escrito para o endereço de e-mail: dpo@cm-amadora.pt

			

______________________, ____ de _________________________ de 20____

_________________________________________________________________
Assinatura

Informações/Inscrições: CMA/DSU/Eco-Espaço: Tel.: 21 436 90 48 Fax: 21 494 87 15 e-mail: ambiente@cm-amadora.pt

