
  7º RETIRO DE ACAMPAMENTO FAC DE PARAGUAÇU 
PAULISTA - SP 

                 FAC – FORMAÇÃO DE ADOLESCENTES CRISTÃOS 
 

Nome:_____________________________________________________________________ 
Endereço:___________________________________________________nº_____________ 

Bairro:_____________  Cidade:_________________UF:_____Tel.res.:_________________   
Tel. Com.:_______________Cel.:_______________E-mail:___________________________ 
Data de Nascimento:____/____/_____ Idade:________Sexo: (   )  Masculino   (   )  Feminino   
Sacramentos Recebidos (    ) Batizado  (    )  1ª Comunhão    (    ) Crisma  (  ) Nenhum 
Participo da Comunidade: (     ) Sim   (     ) Não  - Qual:_______________________________ 
Estuda? (     ) Sim   (     ) Não  -  Grau de escolaridade:________________________________ 
RG nº:_________________________ CPF nº:__________________________ 
Pai: ________________________________, Fone/Cel.:__________________ 
Mãe: _______________________________, Fone/Cel.:__________________ 
 

POR FAVOR, NÃO DEIXE DE RESPONDER AS INFORMAÇÕES ABAIXO POIS ELAS SÃO IMPORTANTES 
 

Sua Altura:____________   Seu Peso:____________    
 

Nome do Responsável:____________________________________________ 
Endereço:________________________________________nº____________ 
Bairro:_________________________Cidade:_______________________UF:____________ 
Tel. Res.:_________________Tel. Com.:_________________Cel.:_____________________ 
e-mail:____________________________________________________________________ 
RG nº:___________________________ CPF nº: ___________________________________ 
Grau de Parentesco:__________________________________________________________ 
 

1. Algum amigo(a), irmão(a), parente, namorado(a) preencheu uma ficha para o 7º FAC?  
(    ) Sim   (    ) Não   
Nomes:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2. Algum parente, pai, mãe, amigo, irmão(a) já fez algum acampamento (    ) Sim   (    ) Não 
Nome/Afinidade/Acampamento:________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. Por que você quer participar do 7º FAC?_________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

• O preenchimento desta ficha não garante sua vaga para o 7º Retiro de Acampamento FAC, pois será por sorteio.  
• O sorteio acontecerá no domingo dia 29/03/2020 na Santa Missa das 19h00min na Igreja Matriz e você é nosso convidado para 

acompanhar o sorteio que se realizará diante da comunidade que estiver presente. 

• O Retiro de acampamento FAC é para jovens entre 14 a 17 anos completos até o dia de início do acampamento (30/04/2020). 

• O 7º Retiro de acampamento FAC acontecerá nos dias 30 de abril a 03 de maio de 2020.  
• Aguardar contato da coordenação geral do 7º Retiro de Acampamento FAC para posterior CONFIRMAÇÃO. 

• Taxa de Inscrição: R$ 160,00 – incluso nessa taxa a camiseta e alimentação. 

• IMPORTANTE: Declaro estar em boas condições físicas para participar deste Acampamento e de atividades físicas; isentando os 

Coordenadores, a Paróquia N. S. da Paz e a Associação Água Viva de toda e qualquer responsabilidade sobre minha saúde em geral 
com ciência abaixo do meu responsável. 

Data:____/_____/______ 
        

  _______________________________        _______________________________ 
          Assinatura do(a) adolescente     Assinatura do responsável 

 

Favor anexar a esta ficha uma cópia de algum documento que comprove o parentesco (caso for pai e mãe) 

Vire a folha e responda atrás sobre sua saúde----------------------------------------------→ 

 

 
 

Sua Foto 
3x4 



PEDIDO DE CAMISETA 
Nome:_________________________________________________________________________________ 
TAMANHO: Baby look (    )   Normal (     ) 
                (    ) P     (    ) M     (     )G    (    )GG     (    )EX-G 
1. Estado de saúde? 

(    ) bom      (    ) regular     (    ) ruim 
 
2. Faz uso diário de medicação? (    ) Sim   (    ) Não  -  Quais os medicamentos? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 
3. Tem alergia a algum PRODUTO, MEDICAMENTO ou ALIMENTO?   (    ) Sim   (    ) Não 
Qual: _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
4. Faz tratamento de alguma doença?   (    ) Sim          (    ) Não 

Qual?_____________________________________________________________________________ 
 
5. Tem alguma necessidade especial? (    ) Sim          (    ) Não 
Qual?_____________________________________________________________________________ 

 
O 7º Retiro de Acampamento FAC de Paraguaçu Paulista acontecerá entre os dias 30 de abril a 03 de 
maio de 2020, no Sítio da Água Viva – Associação de Apostolados e Leigos – AVAAL (Casa de Maria), 

localizado na estrada do Brumado, + 3 km à direita, Bairro Água da Mentira, município de Paraguaçu 
Paulista - SP. 
 

No local serão vendidos refrigerantes, doces, salgadinhos e lembrancinhas. 
 

Data:_____/_____/_______ 
 

 
 
         _______________________________        _______________________________ 
                 Assinatura do (a) adolescente             Assinatura do responsável 

 

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 
Eu, _____________________________________________________, portador da Cédula de Identidade 

RG nº __________________, inscrito CPF/MF sob o nº ________________________, residente à 

Rua/Av. ___________________________________________________________________, na cidade 

de _____________________________, Estado de ________, telefone: _________________, celular: 

__________________, na qualidade de ____________________ (parentesco do participante) e 

responsável legal  AUTORIZO o menor ________________________________________________, 

portador da Cédula de Identidade RG nº ________________________, a participar do 7º Retiro de 

Acampamento FAC (Formação de Adolescentes Cristãos) da Paróquia Nossa Senhora da Paz, a ser 

realizado entre os dias 30 de abril a 03 de maio de 2020, no Sítio da Água Viva – Associação de 

Apostolados e Leigos - AVAAL, localizado na estrada do Brumado, + 3 km, à direita, Bairro Água da 

Mentira, município de Paraguaçu Paulista - SP. Declaro estar ciente que os coordenadores do 7º 

Retiro de Acampamento FAC são RAFAEL APARECIDO FELISBERTO, portador da cédula de 

identidade RG nº 40.028.608-7 e JULIANA AP. MEDEIROS FELISBERTO, portadora da cédula de 

identidade RG nº 40.240.286-8. Nada mais, 

Paraguaçu Paulista/SP, ________ de ___________ de 2020. 

 
_______________________________________ 

Responsável 
 

FAVOR ANEXAR À FICHA DE INSCRIÇÃO UMA CÓPIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU RG DO PARTICIPANTE E DO RG DO 
RESPONSÁVEL 


