PARTICIPAÇÃO DE EDUCANDO NO DESPORTO ESCOLAR
Agrupamento de Escolas Aurélia de Sousa
(nome do E.E) ______________________________________________________, portador(a) do
Cartão de Cidadão n.º __________________, encarregado(a) de educação de (nome do
Aluno)___________________________________________, nascido(a) a ____/____/_____, com o
Cartão de Cidadão n.º____________________, aluno(a) do Ano/ Turma:_____ com o nº____, da
escola ____________________ declaro que autorizo e comprometo-me com a participação do
meu educando nas atividades de treino da(s) modalidade(s) por mim assinaladas, de acordo
com o horário abaixo apresentado, bem como nas atividades de competição e inerentes
transportes, que poderão ocorrer ao fim de semana, organizadas pela escola/agrupamento
ou por outras estruturas do Ministério da Educação.
Mais declaro que é da minha responsabilidade a realização de um controlo médico prévio ao meu
(minha) educando(a), de acordo com o estipulado no n.º 1 e 2 do artigo 40.º da Lei n.º 5/2007, de 16
de janeiro.
No âmbito da participação no Desporto Escolar autorizo, expressamente, o Ministério da Educação
recolher, utilizar ou fazer utilizar, reproduzir ou fazer reproduzir o nome, imagem, voz e prestação
desportiva do(a) meu (minha) educando(a), em situações individuais ou de grupo, reconhecendo que
se tratam de dados pessoais que permitem identificar o praticante e que podem ser divulgados em
Portugal e no mundo inteiro, por todos os meios conhecidos ou desconhecidos atualmente.
Deverá indicar, numerando, na coluna da direita, pela ordem de preferência (1ª, 2ª, 3ª e 4ª), as
modalidades e os horários desejados. Não esquecer de verificar primeiro o horário escolar para não
haver sobreposição. Alertamos que só têm Apoio ao Estudo (AE), os alunos indicados para o mesmo.
Horário

Modalidade

LOCAL

2ªf16:30/17:30
2ªf17:30/18:30
2ªf13:30/15
2ªf14:00/15.15
2ª f –
14.15/15h
3ªf16:30/18h

Escalada

FADEUP
*
FADEUP
*
ESAS

Escalada
Voleibol
Ténis Mesa
Basquetebol
Voleibol

Preferência

Horário

Modalidade

LOCAL

3ªfBasquetebol
14:30/15:30
3ªfDança
16:30/17.15
Criativa
4ªfDança
14:30/15:25
Criativa
EBAG
4ªfTénis Mesa
17:30/18.15
EBAG
4ª f –
Xadrez
15.30/17.30
ESAS
5ª fDança
8.30h –
Criativa
9.30h
EBAG – Escola Básica Augusto Gil
ESAS – Escola Secundária Aurélia de Sousa
Todas as atividades são gratuitas.

EBAG

Preferência

EBAG
ESAS
ESAS
ESAS
ESAS

* Escalada- treinos na Faculdade de Desporto – UP (atrás do Hospital de S João)
** Voleibol – Juvenis Femininos
*** Basquetebol- Infantis Femininos
Está disponível para colaborar na Direção do Clube de Desporto Escolar?
Caso seja necessário, poderei ser contactado para:

Sim

Não

Morada: ____________________________________________________, nº____, __ andar
Código Postal ____________ - _________ ________________
Telefone: ______________ Telemóvel: ______________ Telefone do emprego___________
e-mail: __________________________________________
Data: _____/____/20____
O (A) encarregado(a) de educação: ______________________________________________

