
 

 

 

 

                               

                      
 

AUTORIZAÇÃO – SAÍDA DA ESCOLA 

Eu, _______________________________________________, Encarregado de Educação do aluno 

_______________________________________________, n.º _____, da Turma ______ do 

________________________________ (indicar 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Ensino Secundário Regular ou Ensino 

Profissional/nome do curso), declaro que, durante o ano lectivo ________________, autorizo o meu 

educando a sair da escola: 
 

Livremente 

Durante os intervalos      

À hora de almoço 

Ao último tempo 
 

O(A) encarregado(a) de educação: 

___________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

AUTORIZAÇÃO ANUAL – VISITA DE ESTUDO /ATIVIDADE LOCAL 

Eu, _______________________________________________, Encarregado de Educação do aluno 
_______________________________________________, n.º _____, da Turma ______ do 
________________________________ (indicar 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Ensino Secundário Regular ou Ensino 

visitas de estudo que ocorram na cidade de Caldas da Rainha, nas diferentes disciplinas, sempre que 
acompanhado do(s) respectivo(s) professor(es) da turma. 

As deslocações serão sempre realizadas a pé ou em transporte público. 

O(A) encarregado(a) de educação: _____________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

N.º processo 
 

Caldas da Rainha, ______ de ___________________ de 20______ 

Caldas da Rainha, ________ de ____________________ de 20______ 

(indicar AUTORIZO / NÃO AUTORIZO)  o  meu educando a participar nas saídas de campo, aulas práticas ou 
Profissional/nome do curso), declaro que, durante o ano lectivo de _____________, __________________



 

 

 

 

                               

DECLARAÇÃO 
 

CONHECIMENTO / ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO 
 

De acordo com o estipulado na alínea k do número 2 do Artigo 43º da Lei n.º51/2012 de 5 de Setembro 
(Estatuto do Aluno e Ética Escolar), “Responsabilidade dos Pais ou Encarregados de Educação”, eu 
___________________________________________________, encarregado(a) de educação do aluno 
_____________________________________________, n.º da turma _______ do _____ º ano do 
________________________________ (indicar 2.º Ciclo, 3.º Ciclo, Ensino Secundário Regular ou Ensino 
Profissional/nome do curso), declaro ser da minha responsabilidade conhecer e aceitar o Regulamento 
Interno do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, disponível para consulta na página 
electrónica do Agrupamento em http://aerbp.pt/. Declaro ainda, que me comprometo, ativamente, a 
cumprir na íntegra o referido Regulamento Interno. 
 

 
O(A) Encarregado(a) de Educação: _________________________________________ 
 
 …..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DECLARAÇÃO 

 
CONSENTIMENTO PRÉVIO DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 

Ao aceitar a Política de Privacidade, está a autorizar o Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro a 
proceder ao tratamento dos seus dados pessoais e dos dados pessoais do seu educando. Declara, ainda:  

• Estar ciente e plenamente informado/a de que o tratamento dos dados pessoais e dos pessoais do seu 
educando inclui todas as operações efectuadas sobre os dados por si transmitidos, por meios 
automatizados ou não, necessários à frequência de estabelecimento de ensino ou de educação e ao 
desenvolvimento de todo o processo educativo, de acordo com a legislação em vigor; 

• Aceitar e consentir que os seus dados e os dados pessoais do seu educando sejam transmitidos a outras 
entidades públicas, ou privadas na condição de subcontratantes, exclusivamente para fins legais e no 
exercício das atribuições e competências de Escola/Agrupamento de Escolas. 

• Tomar conhecimento que os seus dados e os dados pessoais do seu educando serão guardados pelo 
período de tempo fixado em lei, regulamento ou o estritamente necessário às finalidades para que 
foram recolhidos. 

• Tomar conhecimento que, nos termos da legislação aplicável, é garantido, a todo o tempo, o exercício 
(i) dos direitos de acesso, rectificação, actualização e eliminação (apagamento) dos seus dados pessoais 
e dos dados pessoais do seu educando, podendo ainda opor-se ao tratamento dos mesmos mediante 
pedido escrito dirigido à Escola/Agrupamento de Escolas, bem como (ii) do direito de apresentar queixa 
junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados do Website www.cnpd.pt . 

• Prestar o presente consentimento de forma livre e voluntária; 

• Estar ciente que o tratamento dos dados é necessário ao exercício das funções de interesse público que 
incumbem a (o) Agrupamento de Escolas/Escola, sendo realizado em conformidade com as respectivas 
obrigações jurídicas previstas na lei. 

O/A Encarregado/a de Educação _______________________________________________   

N.º processo 

 

Caldas da Rainha, _______ de ___________________ de 20______ 

Caldas da Rainha, _______de ____________________de 20______ 
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