
FORMULÁRIO | Museu Fora de Portas
*Preencha os campos em baixo.

Identificação

Nome da Escola/Entidade

NIF

Nº Telefone

Nome do Responsável da Marcação

Correio eletrónico

Data Pretendida (de acordo com o calendário disponível)

Horário (dia completo ou período manhã/tarde)

Nº de crianças (por turma e total)

Faixa(s) Etária(s)

Atividade (escolher)

Visita-História + Oficina Janelas Mágicas

As Boas Prática nos Transportes + Quiz

Descreva a zona de parqueamento do Autocarro Nº1001
Exemplo: Se é uma área interior (arejada) ou exterior, como é feito o acesso, dimensões aproximadas.
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Normas para marcação

1. Todas as atividades requerem marcação prévia. Após preencher o formulário deverá aguardar confirmação da sua marcação por parte
do Museu.

2. Para uma melhor organização dos nossos serviços, solicitamos que a marcação seja efetuada com pelo menos com duas semanas de
antecedência.

3. Todos os grupos têm de efetuar marcação prévia, independentemente de realizarem ou não visitas ou atividades do Serviço Educativo.
4. Os horários devem ser respeitados, tendo uma tolerância de 15 minutos. Caso exista algum atraso imprevisto o Museu deve ser

informado. Reservando-se ao Museu o direito de não efetuar a visita após 30 minutos de atraso da escola.
5. Pedimos que uma semana antes da atividade seja confirmado o número de participantes.
6. Para um acolhimento adaptado e eficaz pedimos que nos informem caso existam participantes com necessidades especiais e/ou

mobilidade reduzida.

Dados pessoais (tratamento administrativo)

Dou o meu consentimento:

Não dou o meu consentimento:
para que o Museu da CARRIS proceda à recolha e tratamento dos meus dados pessoais e do menor, constantes nesta ficha para a 
finalidade subjacente.

Meios de comunicação (imagem, som e vídeo)

 Dou o meu consentimento:

Não dou o meu consentimento:
para que sejam recolhidas imagens, som e vídeo, do menor, no contexto desta atividade, captadas pela Carris ou por meios de 
comunicação social (caso seja feita reportagem no local) e à sua eventual utilização em televisão, ou outros suportes, meios digitais, 
imprensa e/ou outros formatos de divulgação.

Redes Sociais (Facebook e Instagram)

Dou o meu consentimento:

Não dou o meu consentimento:
para que sejam recolhidas e publicadas imagens, som e vídeo, do menor, no contexto desta atividade, captadas pela Carris ou por 
meios de comunicação social (caso seja feita reportagem no local), nas redes sociais atrás referidas.

Nota:
Todos os dados pessoais serão tratados em conformidade com o RGPD, seguindo as boas práticas de proteção de dados e com o 
alinhamento descrito nas condições de utilização descritas no site do museu, bem como da política de privacidade do site corporativo 
da Carris. Serão utilizados, apenas para a boa execução da iniciativa em causa e para o envio de informação dos serviços associados e/
ou divulgação das atividades desenvolvidas pelo Museu da Carris. 

*Assinale confirmando o conhecimento e aceitação das normas.
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Normas COVID-19

1. Acolhimento
Todas as crianças a partir dos 6 anos devem utilizar máscara dentro do autocarro e no decorrer de toda a atividade:

a. Ao entrarem no veículo todos devem desinfetar as mãos;
b. As crianças serão distribuídas pelos lugares sentados e de pé, até um máximo de 25 crianças + 1 professor, 

2 monitores do SE e o motorista (ocupação máxima 29 pessoas = 31% da ocupação). Tentando cumprir o 
distanciamento mínimo de 1 metro entre pares;

c. As metades dos vidros superiores estarão abertas para arejamento.
2. Entre sessões

Entre sessões das oficinas os colaboradores (equipa motorista e monitor) limparão e desinfetarão os lugares e materiais 
utilizados.

3. Equipa
Todos os Colaboradores do Museu da Carris utilizam máscara. Os monitores do Serviço Educativo do Museu da Carris 
receberam formação especifica sobre o Covid-19. Os espaços/veículos cumprem as recomendações da DGS e a Higienização e 
desinfeção dos espaços é diária.

*Atendendo que na Escola, e entrando em espaço escolar, existe uma organização própria das turmas em “bolhas”.
Considerando, ainda, que as turmas têm entre 15-25 alunos e que a lotação do autocarro é de 35 lugares sentados e 58 de pé.
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