
 

Termo de Autorizações / Declaração de Aceitação do Regulamento Interno 
 

Guida da Silva Carreira Encarregado/a de Educação do aluno/a LEONOR SILVA CARREIRA da turma __, do 6º 

ano (2022/2023), declara que:   

1. Saídas do Recinto Escolar   
Tomou conhecimento que o seu/sua educando/a deve ser diariamente portador/a do cartão magnético do aluno/a e 
que zelará para que o mesmo seja mantido em bom estado de conservação.  
Tomou conhecimento que o cartão magnético permite não só assegurar o controlo das entradas e saídas dos alunos da 
Escola, como possibilita ainda a aquisição de refeições, de produtos no bufete, de material escolar na papelaria e de 
fotocópias na reprografia da Escola. 
Para efeitos de saída do recinto escolar do seu/sua educando(a), a sua decisão é a seguinte (assinale com uma (X) uma 
das seguintes opções):  

x Cartão Impedido O seu educando não poderá sair da Escola, durante o seu horário letivo diário. 

 
Cartão Condicionado 

O seu educando poderá sair da Escola durante a hora de almoço e quando não houver 
aula ao último tempo da manhã e/ou da tarde. 

2. Atividades no Exterior, nas Colmeias   

x Autoriza que o/a seu/sua educando/a participe em atividades no exterior, desde que se realizem nas Colmeias, 
no âmbito de uma determinada disciplina e seja acompanhado/a por professor/a. 

  Não autoriza que o/a seu/sua educando/a participe em atividades no exterior, desde que se realizem nas 
Colmeias, no âmbito de uma determinada disciplina e seja acompanhado/a por professor/a. 

3. Publicação de Fotografias   

x Autoriza a publicação de fotografias do/a seu/sua educando/a, individualmente ou em grupo, em documentos 
produzidos e/ou publicados pelo Agrupamento. 

 Não autoriza a publicação de fotografias do/a seu/sua educando/a, individualmente ou em grupo, em 
documentos produzidos e/ou publicados pelo Agrupamento. 

4. Requisição de refeições 

Tomou conhecimento que a reincidência no não consumo de refeições requisitadas pode levar à aplicação de sanções. 
No caso dos alunos de escalão A ou B, os alunos podem perder o direito às refeições. 

5. Uso de Equipamentos Tecnológicos   

Tomou conhecimento que nos termos do artigo 151º do Regulamento Interno, os equipamentos tecnológicos que não se 
encontrem desligados serão aprendidos pelo professor/a e entregues no final da aula ao Diretor; que apenas o 
Pai/Encarregado de Educação poderá levantar o equipamento apreendido, sendo o Professor Titular de Turma/Direção 
ou Diretor de Turma o responsável pela sua entrega; que a reincidência da infração implicará a retenção dos 
equipamentos até ao final do período, na 2ª vez e até ao final do ano letivo, na 3ª vez. 

6. Educação Moral Religiosa e Católica   

Tomou conhecimento do nº 1 do artº 5º do Decreto-Lei nº 70/2013, de 23 de maio, onde se lê: “Compete ao encarregado 
de educação, no caso de o seu educando ser menor de 16 anos, exercer o direito de o mesmo frequentar a disciplina de 
EMRC, procedendo, para o efeito, à sua declaração de vontade no ato de matrícula no respetivo estabelecimento de 
ensino” e do nº 4 do mesmo artigo e Decreto-Lei que estipula que uma vez matriculados a EMRC, não é permitida a sua 
anulação.  

7. Regulamento Interno   

Tomou conhecimento do Regulamento Interno que se encontra para consulta, na página eletrónica do Agrupamento com 
o endereço http://agcolmeias.com/portal/ e aceita as condições expressas. 
 

A/O Encarregada/o de Educação: Guida da Silva Carreira, 15/06/2022 


