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FREGUESIA DE OLIVAIS 
 

                                                                  Rótulo Europeu de Responsabilidade Social          Prestação de serviços 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          de Higiene Urbana                                                                                                                          

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa – Telefone 218540690 – Fax 218520687 – E-mail geral@jf-olivais.pt 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

a) As presentes normas, visam estabelecer um conjunto de regras para a participação das 
crianças e/ou alunos/as na atividade “Ida ao Teatro”. 

b) A atividade “Ida ao Teatro” é aberta exclusivamente a crianças e/ou alunos que estejam 
inscritas na Interrupção Letiva da Páscoa da AAAF/CAF das Escolas Básicas dos Olivais. 

c) A inscrição da criança e/ou aluno/a só é válida através do correto preenchimento da ficha de 
inscrição. 

d) A atividade “Ida ao Teatro” tem um custo unitário de 5,00€ (cinco euros) que será incluída na 
fatura mensal da AAAF/CAF referente ao mês de março de 2020. 

e) Para poder participar nesta atividade, a criança e/ou aluno/a deverá possuir o Passe 
Navegante Urbano ou Metropolitano da cidade de Lisboa, que lhe permitirá fazer as viagens 
de forma gratuita. Caso não tenha ainda passe, poderá requerê-lo junto do Agrupamento de 
Escolas (Passe Navegante Escola) ou trazer um cartão de viagens carregado com 2 viagens 
de Metro. 

f) Em caso de falta, mesmo que antecipadamente informada, não haverá lugar a devolução do 
custo unitário da atividade. 

g) As faltas por motivo de doença, poderão ser objeto de uma devolução do custo unitário da 
atividade, através de uma nota de crédito no mês seguinte, mediante o preenchimento de 
requerimento acompanhado do respetivo atestado médico das crianças e/ou aluno/a ser 
entregue na Junta de Freguesia. 

h) No caso da atividade não se realizar por motivos alheios à Junta de Freguesia, o valor do 
custo unitário da atividade, será devolvido na faturação do mês seguinte através de uma nota 
de crédito. 

i) Os assuntos relacionados com a logística do dia da atividade “Ida ao Teatro” devem ser 
expostos diretamente no estabelecimento de ensino junto da Coordenação da AAAF/CAF. 

j) Outros assuntos relacionados com a atividade “Ida ao Teatro” deverão ser expostos à Junta 
de Freguesia, presencialmente através do preenchimento de um requerimento para o efeito 
ou através do endereço eletrónico. 

k) O preenchimento da Ficha de Inscrição, para além do objeto a que se destina, declara também 
o especial consentimento para a captação de imagem, vídeo e som para uso exclusivo da 
promoção desta atividade pelo Metropolitano de Lisboa, Teatro Politeama, Junta de Freguesia 
de Olivais e outros meios de comunicação. 

l) Os casos omissos nas presentes Normas de Participação, serão dirimidos pela Junta de 
Freguesia. 

m) O período de vigência das presentes Normas de Participação é de 17 de janeiro de 2020 a 
31 de maio de 2020. 

n) Contactos úteis:  Entidade: Junta de Freguesia de Olivais 
  Endereço: Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais 
  Página de Internet: www.jf-olivais.pt 
  Correio eletrónico: geral@jf-olivais.pt / educacao@jf-olivais.pt 
  Telefone: 218 540 690 
  Horário de Atendimento: de segunda-feira a sexta-feira entre as 09h00m 
  e as 17h00m, e às quinta-feira até às 19h00m 

 
 
 


