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FICHA DE INSCRIÇÃO PROGRAMA EDUCATIVO (ESCOLA E PROFESSOR) 

Fotocopie esta ficha o número de vezes necessário para todas as escolas do agrupamento 

 

Identificação da Escola  (colocar  o nome da escola e não do agrupamento) 

Nome:  

Telefone:  Email:  

Freguesia:  Concelho:  

 

Identificação dos professores –Formação  (pode inscrever até 4 professores) 

Professor 1   REPRESENTANTE DA ESCOLA (preencher com dados do professor que representará a escola junto do Re-Planta!) 

Nome:  

Contacto direto:  Email direto:  

  

Disciplina/s e nível  

de escolaridade 

que leciona: 

 

 

Professor 2  

Nome  

Contacto direto:  Email direto:  

  

Disciplina/s e nível  

de escolaridade 

que leciona: 

 

 

Professor 3  

Nome  

Contacto direto:  Email direto:  

  

Disciplina/s e nível  

de escolaridade 

que leciona: 

 

 

Professor 4  

Nome  

Contacto direto:  Email direto:  

  

Disciplina/s e nível  

de escolaridade 

que leciona: 

 

 



www.re-planta.pt 

facebook.com/projeto.replanta 

replanta.info@gmail.com 

 

 

2 de 2 

Concurso de Estórias 

Este concurso é opcional e tem como prémio para a estória vencedora, um equipamento para compostagem 

para a escola assim como a reprodução da estória vencedora em formato digital. 

Pretende inscrever a escola neste concurso: SIM  Não   

Quantos grupos/turmas prevê inscrever:  

 

 
Depois de preenchido p.f. enviar para: replanta.info@gmail.com.  

Caso não seja possível enviar por email (preferível), podem enviar-nos por fax: 266 748 125  

Data limite para inscrição: 16 DE NOVEMBRO DE 2018 

Data prevista para a formação: 1ª sessão: janeiro; 2ª sessão: maio 

Em caso de dúvidas pode sempre dirigir-nos um email ou entrar em contacto com a gestora de projeto 

(Cláudia Silva 966739763) 

 

Confidencialidade e proteção de dados 

Para poder participar no Programa Educativo necessitamos de solicitar a presente informação.  

Os dados que fornecerem ao projeto Re-Planta! serão analisados e utilizados pela equipa de gestão do projeto 

(maismomentos Lda) em nome da Gesamb (entidade promotora) apenas para efeitos de contacto com a escola e/ou 

professores, e outras comunicações relacionadas com iniciativas do projeto. Os dados pessoais do professor (nome, email 

e contacto telefónico) não irão aparecer em qualquer documento ou comunicação.  

Toda a informação fornecida pela Escola e/ou professor será trabalhada no estrito cumprimento do RGPD, sendo 

anónima e guardada em local seguro informatizado. 

A qualquer momento podem solicitar a consulta, alteração ou eliminação dos seus dados, representando esse ato a 

desistência de participação no Re-Planta! 

Qualquer dúvida relacionada com esta informação deverão entrar em contacto pelo email geral@maismomentos.com  

Caso não concorde com o referido anteriormente, por favor assinale na caixa em baixo. Se o fizer não poderemos 

considerar a sua inscrição. 

 Não autorizo comunicações do projeto Re-Planta! e 

como tal não pretendo participar no programa 

educativo. 
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