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ACTIVAR - 2015 

    
 
 
 

 

 

 

A Activar – associação de cooperação da Lousã é uma associação de desenvolvimento local, sedeada no concelho da Lousã. 

Desde 2002 tem como áreas de intervenção infância e juventude e procura dinamizar atividades que promovam a participação 

ativa dos cidadãos em iniciativas socioculturais da comunidade local. 

 
CLAUSULA PRIMEIRA 

(Objecto) 
 

O presente documento tem por objeto a regulamentação do funcionamento da marcha infantil de S. João de 2015, cuja 

temática será a Natureza. 

 

CLAUSULA SEGUNDA 
(Destinatários/ nº participantes) 

 
A marcha infantil de S. João tem como participantes crianças dos 3 aos 14 anos que residam no concelho da Lousã. O número 

máximo de participantes é de 70 crianças. 

 

CLAUSULA TERCEIRA 
(Prazo de Inscrição) 

 
Os/as encarregados/as de educação interessados/as na participação dos/as seus/ suas educandos/as devem fazer a inscrição até 

ao dia 17 de abril de 2015, nas instalações da associação.  

Para efectivar a inscrição devem preencher a respectiva ficha bem como proceder ao pagamento de 15,00€. Os associados da 

Activar terão direito a um desconto de 10%. Em caso de desistência o valor pago não será devolvido.  

 
CLAUSULA QUARTA 

(Responsabilidades da Activar) 
 

- Elaboração da música e letra da marcha. 

- Dinamizar os ensaios da marcha. 

- Compra de tecidos e confeção dos fatos e adereços para cada participante 

- Ter uma equipa de animadores que assegurem o acompanhamento das crianças durante os ensaios e no dia do desfile da 

marcha 

- Realizar um seguro de acidentes pessoal para os participantes. 

 

CLAUSULA QUINTA 
(Responsabilidades dos participantes) 

 
 - Participar, obrigatoriamente, em pelo menos 3 ensaios, que decorrerão ao sábado, num local a determinar no centro da vila.  
- Estar presente no dia da marcha, no local e horário a definir. 

- No dia do desfile da marcha os meninos devem vir calçados com sapatos/ sapatilhas de cor escura e as meninas com sapatos 

de cor escura. 

 

Lousã, 5 de março de 2015. 


