
 

 

Data do Acampamento 2015: 23 de Janeiro a 01 de Fevereiro 
Local: Fazenda Branca – Riograndina – Nova Friburgo – RJ- 

 

FICHA MÉDICA  

Nome da participante: _____________________________________________ 

Data de nascimento: __/__/____ 

Tipo Sanguíneo: _______ 

Tem plano de saúde?  Sim  Não  

 Se sim, qual?  ________________________ 

Assinale com um (x) se a participante foi vacinada contra:  

 Sarampo Difteria 

 Varíola  Pólio  
 Febre amarela  Meningite 

 Coqueluche Tétano 

Assinale com um (x) se a participante tem problemas de:  

               Asma       Sinusite Epilepsia 

              Coração       Desmaios Ouvidos 

              Diabetes      Hemorragia Rinite alérgica   

              Sonambulismo        Alergia a: ________________________________ 

Recomendações adicionais: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Está tomando algum medicamento ? :              Sim             Não  

Qual ? ______________________________ Horário: ___________________________ 

Há alguma atividade proibida por razões médicas? 

_______________________________________________ 

Em caso de emergência comunicar a: 

_______________________________________________________________________ 

Telefone (s) Pai: ______________ Trab: ________________ Cel: _________________ 
Telefone (s) Mãe: _____________  Trab: ________________Cel: _________________ 

Informações adicionais: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 ______________ __________ ________________________________________ 

       DATA                         ASSINATURA DO RESPONSAVEL  
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Data do Acampamento 2015: 23 de Janeiro a 01 de Fevereiro 
Local: Fazenda Branca – Riograndina – Nova Friburgo – RJ- 

 

 

Lista de coisas a levar: 

 

- Um documento com foto. 

- Cópia da carteira do plano de saúde.  

- Passagem comprada caso a participante volte de ônibus.  

 

- Pertences pessoais, roupas etc; 

- Higiene pessoal; 

- Blusa de frio; 

- Tênis para jogos e caminhadas; 

- Uma camisa/blusa branca para dança + uma saia rodada; 

- Bota para lama e capa de chuva; 

- Saco de dormir / Roupa de cama; 

- Repelente (importantíssimo!); 

- Missal / Véu / terço;  

- Caderno para anotações e estojo; 

- Terão jogos com água, pedimos que venham preparadas com uma quantidade de 

roupa suficiente.  

 

 

Pedimos aos pais que não deixem suas filhas levarem nada de valor. Não nos 

responsabilizamos por pertences desaparecidos durante o acampamento. Se for 

necessário que a participante leve um celular ou algo do tipo, pedimos que ela 

entregue à organização logo que chegar ao local do acampamento, assim como a 

carteira com dinheiro e os documentos importantes.  

 

 



 

 

Data do Acampamento 2015: 23 de Janeiro a 01 de Fevereiro 
Local: Fazenda Branca – Riograndina – Nova Friburgo – RJ- 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Minha filha já fez primeira comunhão:                                                     (  ) SIM      (   )NÃO  

 

Eu,_________________________________ RG________________ inscrevo minha 

filha______________________________ RG_________________________ no 

acampamento Santa Joana D’Arc 2015 a ser realizado do dia 23 de janeiro ao dia 01 

de fevereiro na Fazenda Branca, Nova Friburgo – RJ- e declaro por meio deste 

documento concordar com todos os itens abaixo. 

  

Item 1. Salvo caso de saúde, todas as meninas devem participar de todas as 

atividades propostas no acampamento. (Favor mencionar caso a participante 

apresente problemas de saúde). 

Item 2. É um acampamento católico, a assistência diária à Missa é obrigatória.  

Item 3. Só será efetivamente inscrita no acampamento a menina cujo responsável 

tenha assinado e preenchido a totalidade deste documento (Ficha de inscrição – 

Ficha médica), e rubricado todas as páginas. Ambos os documentos devem ser 

entregues às organizadoras antes do início do acampamento. 

Item 4. Aceito e confio nas decisões tomadas por Maria Esperança Ferreira da Costa 

RG 21.593.079-3, responsável pelo acampamento, a respeito de qualquer acidente 

ocorrido no local, caso não se consiga entrar em contato com o responsável por meio 

do número de telefone indicado na ficha de inscrição.  

Item 5. Aceito qualquer sanção atribuída a minha filha, e me comprometo a buscá-la 

no local do acampamento caso o comportamento dela afete o bem comum do grupo, 

e/ou ela não obedeça às autoridades do acampamento.  

Item 6. Declaro que todas as informações contidas na ficha médica são verídicas e 

assumo todas as responsabilidades inerente à falta de informações.  

Item 7. A organização do acampamento não pode se responsabilizar pelo transporte 

das meninas. Cada responsável deverá decidir, antes do início do acampamento, 

como se farão as viagens de ida e de volta da participante.      

   

______________ __________ ________________________________________ 

       DATA                         ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  


