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Formulário para a marcação prévia de actividades 

Marcação prévia de 
actividades: 

Exibições 
□Exibição da Banda de Músicaª □Demonstração do Grupo Cinotécnicob

Palestras de prevenção de crimes c 
□Prevenção da delinquência juvenil
□Segurança de edifícios e prevenção de crimes 

□Prevenção de burla
□Prevenção de furto em residências

Palestras de trânsito c 
□Palestra sobre a segurança rodoviária
Demonstração 
□Cerimónia de hasteamento da bandeirad

Nome da 
associação/escola: 
Local da actividade: 
(Endereço) 
Data da actividade: Hora: _____ H_____ 
N.° de 
participantes: 

Com idade 
compreendida entre: os____ e os ____ anos 

Nome da pessoa de 
contacto: 

Designação da 
categoria: 

N.° de telefone de 
contacto: 

N.° de Fax: 

E-mail:
Observações: 
Data: ______/___/___ 

Ano / Mês/ Dia 
Assinatura do 
responsável: 

Observações: 
1. As supramencionadas actividades podem ser marcadas para os seguintes períodos:

a. Exibição da Banda de Música: 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª feira, das 10H00 às 12H00 ou das 15H00 às 16H30 horas, e, 
os meses que se encontram disponíveis para a realização desta actividade são: em 2022, o mês de Outubro a 
Novembro (excluindo o dia 1 de Outubro) e, em 2023, de Janeiro a Fevereiro e de Abril a Julho;

b. Demonstração do Grupo Cinotécnico: De 2.ª a 6.ª feira, das 10H00 às 12H00 ou das 15H00 às 17H00 horas;
c. Palestras: De 2.ª a 6.ª feira, das 10H00 às 12H00 ou das 15H00 às 17H00 horas;
d. Demonstração da cerimónia de hasteamento da bandeira: De 2.ª a 6.ª feira, das 08H00 às 12H00 ou das 

14H30 às 16H00 horas, e, os meses que se encontram disponíveis para a realização desta actividade são: de 
Janeiro a meados de Setembro e de Outubro a Novembro (excluindo o dia 1 de Outubro);

2. A mesma escola poderá proceder à marcação prévia das actividades de demonstração da cerimónia de hasteamento 
da bandeira e de exibição da Banda de Música em simultâneo, estas duas actividades poderão ser desenvolvidas 
separadamente ou juntas, mas o período marcado necessitará de coincidir com o horário disponivél das duas 
actividades;

3. Os destinatários da demonstração da cerimónia de hasteamento da bandeira são as escolas; e as escolas que 
efectuarem a marcação prévia desta actividade, necessitarão de providenciar a bandeira nacional, regional e a haste 
necessária para a respectiva demonstração;

4. Os destinatários da exibição da Banda de Música são, principalmente, os alunos do ensino pré-escolar (jardins de 
infância) ao 6.° ano do ensino secundário, o conteúdo da actividade inclui apreciar canções e transmitir aos 
estudantes os respectivos conhecimentos musicais;

5. A duração das supramencionadas actividades é de cerca de 25 a 45 minutos;
6. Se o período marcado coincidir com qualquer actividade de carácter oficial, a prioridade será da actividade de 

carácter oficial;
7. Se houver necessidade, esta Corporação enviará agentes para efectuarem uma inspecção prévia ao local de 

realização da actividade, no intuito de assegurar o desenvolvimento com sucesso da respectiva actividade;
8. Descarregamento do impresso: Link para o descarregamento do “Formulário para a marcação prévia de 

actividades do CPSP”
http://www.fsm.gov.mo/psp/cht/doc/top_5/other/CPSPc_Form_others_01.pdf

9. Forma de apresentação do pedido: Após preenchido o supramencionado formulário para a marcação prévia de 
actividades, poderá apresentar o respectivo pedido à Divisão de Relações Públicas (DRP) desta Corporação pela 
via de e-mail: drp-info@fsm.gov.mo, ou, fax: (853) 8790 5459;

10. Para mais informações ou apresentação de opiniões, queira contactar com a DRP desta Corporação através do 
telefone n.°: (853) 8790 5429.
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