
 

 

                                                              

          

 
 

 

 

Autorização do Encarregado de Educação – Caminhada / BTT  
 

 
 

Agrupamento Escolas de Nelas  Ano Letivo 2015-2016 
 

 Eu abaixo assinado(a) __________________________________________________, portador(a) do C.C. / B.I.  nº 

____________________, declaro que autorizo o(a) meu(minha) educando(a) ______________________________________, 

da turma ___, com o nº ___ , da Escola ____________________________________, a participar, no âmbito da SEMANA 

DESPORTIVA 2016, na atividade PASSEIO CAMINHADA / BTT, a realizar no dia 03 de Junho, pelas  09.00h, na Vila de 

Nelas. Tomei conhecimento que o percurso será realizado na Vila de Nelas. Assegurarei que o meu(minha) educando(a) se 

fará acompanhar nesse dia pelo equipamento adequado ou de bicicleta, caso faça o passeio BTT. 

O(A) Encarregado(a) de Educação:   

 

Caso seja necessário, poderei ser contactado:   

Morada:   Código Postal:   Telemóvel:  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

                                                              

          

 
 

 

 

Autorização do Encarregado de Educação – Caminhada / BTT 
 

 
 

Agrupamento Escolas de Nelas  Ano Letivo 2015-2016 
 

 Eu abaixo assinado(a) __________________________________________________, portador(a) do C.C. / B.I.  nº 

____________________, declaro que autorizo o(a) meu(minha) educando(a) ______________________________________, 

da turma ___, com o nº ___ , da Escola ____________________________________, a participar, no âmbito da SEMANA 

DESPORTIVA 2016, na atividade PASSEIO CAMINHADA / BTT, a realizar no dia 03 de Junho, pelas  09.00h, na Vila de 

Nelas. Tomei conhecimento que o percurso será realizado na Vila de Nelas. Assegurarei que o meu(minha) educando(a) se 

fará acompanhar nesse dia pelo equipamento adequado ou de bicicleta, caso faça o passeio BTT. 

O(A) Encarregado(a) de Educação:   

 

Caso seja necessário, poderei ser contactado: 

Morada:   Código Postal:   Telemóvel:  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

                                                              

          

 
 

 

 

Autorização do Encarregado de Educação – Caminhada / BTT 
 

 
 

Agrupamento Escolas de Nelas  Ano Letivo 2015-2016 
 

 Eu abaixo assinado(a) __________________________________________________, portador(a) do C.C. / B.I.  nº 

____________________, declaro que autorizo o(a) meu(minha) educando(a) ______________________________________, 

da turma ___, com o nº ___ , da Escola ____________________________________, a participar, no âmbito da SEMANA 

DESPORTIVA 2016, na atividade PASSEIO CAMINHADA / BTT, a realizar no dia 03 de Junho, pelas  09.00h, na Vila de 

Nelas. Tomei conhecimento que o percurso será realizado na Vila de Nelas. Assegurarei que o meu(minha) educando(a) se 

fará acompanhar nesse dia pelo equipamento adequado ou de bicicleta, caso faça o passeio BTT. 

O(A) Encarregado(a) de Educação:   

 

Caso seja necessário, poderei ser contactado: 

Morada:   Código Postal:   Telemóvel:  



 

 

                                                              

          

 
 

 

 

Autorização do Encarregado de Educação – 2º Geo Paper 
 

 
 

Agrupamento Escolas de Nelas  Ano Letivo 2015-2016 
 

 Eu abaixo assinado(a) __________________________________________________, portador(a) do C.C. / B.I.  nº 

____________________, declaro que autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) o(a) meu(minha) educando(a) 

________________________________________________, da turma ___, com o nº ___ , da Escola 

____________________________________, a participar, no âmbito da SEMANA DESPORTIVA 2016, na atividade GEO 

PAPER, a realizar no dia 09 de Junho, pelas  08.30h, na Vila de Nelas. Tomei conhecimento que o percurso será realizado na 

Vila de Nelas e que o meu educando fará parte de uma equipa que integra um adulto. Assegurarei que o meu(minha) 

educando(a) se fará acompanhar nesse dia pelo equipamento adequado. 

O(A) Encarregado(a) de Educação:   

 

Caso seja necessário, poderei ser contactado:   

Morada:   Código Postal:   Telemóvel:  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

                                                              

          

 
 

 

 

Autorização do Encarregado de Educação – 2º Geo Paper 
 

 
 

Agrupamento Escolas de Nelas  Ano Letivo 2015-2016 
 

 Eu abaixo assinado(a) __________________________________________________, portador(a) do C.C. / B.I.  nº 

____________________, declaro que autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) o(a) meu(minha) educando(a) 

________________________________________________, da turma ___, com o nº ___ , da Escola 

____________________________________, a participar, no âmbito da SEMANA DESPORTIVA 2016, na atividade GEO 

PAPER, a realizar no dia 09 de Junho, pelas  08.30h, na Vila de Nelas. Tomei conhecimento que o percurso será realizado na 

Vila de Nelas e que o meu educando fará parte de uma equipa que integra um adulto. Assegurarei que o meu(minha) 

educando(a) se fará acompanhar nesse dia pelo equipamento adequado. 

O(A) Encarregado(a) de Educação:   

 

Caso seja necessário, poderei ser contactado: 

Morada:   Código Postal:   Telemóvel:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

                                                              

          

 
 

 

 

Autorização do Encarregado de Educação – 2º Geo Paper 
 

 
 

Agrupamento Escolas de Nelas  Ano Letivo 2015-2016 
 

 Eu abaixo assinado(a) __________________________________________________, portador(a) do C.C. / B.I.  nº 

____________________, declaro que autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) o(a) meu(minha) educando(a) 

________________________________________________, da turma ___, com o nº ___ , da Escola 

____________________________________, a participar, no âmbito da SEMANA DESPORTIVA 2016, na atividade GEO 

PAPER, a realizar no dia 09 de Junho, pelas  08.30h, na Vila de Nelas. Tomei conhecimento que o percurso será realizado na 

Vila de Nelas e que o meu educando fará parte de uma equipa que integra um adulto. Assegurarei que o meu(minha) 

educando(a) se fará acompanhar nesse dia pelo equipamento adequado. 

O(A) Encarregado(a) de Educação:   

 

Caso seja necessário, poderei ser contactado: 

Morada:   Código Postal:   Telemóvel:  


