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Ficha de Participação

Observações:

•  Toda a correspondência enviada aos participantes é feita com 
base nos dados fornecidos nesta ficha, pelo que é de extrema 
importância que seja devidamente preenchida.

•  A cada ficha deve corresponder apenas um trabalho. O trabalho 
e a ficha devem ser enviados conjuntamente, pelo correio ou 
pela internet.

•  Em caso de falta de espaço no preenchimento da ficha, por o 
número de alunos ser superior, ela pode ser impressa a partir 
do nosso sítio: www.caminho.leya.com ou www.uma-aventura.pt 

Trabalho 
concorrente

Ciclo de escolaridade

Pré-escolar   1.º e 2.º anos   3.º e 4.º anos   2.º Ciclo EB   3.º Ciclo EB   Ensino Secundário 
Modalidade

Texto Original     Crítica     Desenho     Teatro     Olímpiadas da História     Blogue 
N.º de professores ________________________   N.º de alunos ________________________

Escola

 Nome ________________________________________________________________

Morada _______________________________________________________________

Localidade _______________________ Cód. Postal _______________________________ 

Telefone ____________ Telefax ____________ E-mail ______________________________

Professor(es)
Não preencher se o(a) aluno(a) 

concorrer sem professor 
coordenador

Nome  completo ______________________________  E-mail __________________________

Nome  completo ______________________________  E-mail __________________________ 

Para envio de correspondência aos participantes será considerado apenas o primeiro nome desta lista

Aluno(s)

Nome completo ___________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________

Telefone ______________  Data de nascimento ____ / ____ / ______   Turma _________________

Nome completo ___________________________________________________________

E-mail ________________________________________________________________

Telefone ______________  Data de nascimento ____ / ____ / ______   Turma _________________

Para envio de correspondência aos participantes será considerado apenas o primeiro nome desta lista

Envia a tua inscrição pela internet
 Os trabalhos e a respetiva ficha de participação podem ser enviados pelo correio ou pela internet.


