
 

Identificação do aluno (com os dados referentes ao momento da matrícula) 

Nome: ................................................................................... Número: ..... ano/Turma: .....º...... 

Data de Nascimento: ....../....../.......... Telemóvel/Telef.: …………………………….    

Identificação do Encarregado de Educação 

Nome: ........................................................................................ Parentesco: ........................... 

Data de Nascimento: ....../....../.......... Telemóvel/Telef.: …………………………………………  

Morada: Lugar/rua/av.: ................................................................................. Nº/andar ............. 

Código Postal:                    -             ............................................... 

 

Autorizações 

Autorização de Saída 

A Direção Executiva desta Escola tem as condições necessárias para o controlo das saídas e entradas no 
recinto escolar. 
Relativamente às opções de saída dos alunos - não poder sair, sair à hora de almoço e ao último tempo livre ou 
sair nas horas livres, intervalos e horas de almoço – pede-se aos pais e encarregados de educação que, 
tomando em consideração os diversos serviços da escola (ocupação dos tempos livres, existência de cantina e 
bar, usufruto da sala de convívio e da biblioteca, por exemplo), reflitam sobre a necessidade de deixar sair os 
seus educandos do recinto escolar ao longo do dia. Esta decisão é da exclusiva competência dos 
Pais/Encarregados de Educação, sendo estes os únicos responsáveis na eventualidade de acontecer algum 
acidente fora da escola. 

[   ] (Opção 1) –  que o meu filho/ educando não saia do recinto escolar. 

 

[  ] (Opção 2) – que o meu filho/ educando  saia do recinto escolar só na hora de 
almoço e ao último tempo livre. 

 

[   ] (Opção 3) – que o meu filho/ educando  saia do recinto escolar nas horas livres, na 
hora de almoço, intervalos, etc. 

 

Divulgação de fotos 

O Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca desenvolve, no âmbito do seu Projeto Educativo, 
um conjunto de atividades que envolvem toda a comunidade escolar. De modo a divulgar estas atividades, 
solicitamos autorização para a publicação de fotos em que o seu educando apareça, tendo sempre em conta a 
preservação da imagem e da privacidade dos alunos. 

[   ] – Autorizo a publicação de fotos.  

[   ] – Não autorizo a publicação de fotos 

 

Assinatura 

Aguiar da Beira, ....... de ......................... de 2021 

O Encarregado de Educação 

..................................................................... 
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