aec
Atividades de enriquecimento curricular

20__/20__

Nome do aluno ____________________________________________________

Escola EB1 que vai frequentar no ano letivo 2017/2018___________________
Ano de escolaridade no ano letivo 2017/2018___________________________
Data de nascimento ___/____/20___
NIF___________________
Frequentou as AEC no ano letivo 2015/2016
SIM
NÃO
Turma _____________ Escola_____________________________________
Nome da Mãe____________________________________________________
Nome do Pai _____________________________________________________
Nome do encarregado de educação__________________________________
Parentesco: Pai
Mãe
Outro
Contacto________________________________________________________
Morada________________________________ Código Postal _______-____
Localidade______________________________ NIF ____________________
PRETENDO/NÃO PRETENDO(cortar o que não interessa) que o meu educando a
frequente as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) promovidas pelo
Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria.
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Para os devidos efeitos e de acordo com o preceituado no nº 2, do artigo 8º da
Portaria nº 644-A/2015, de 24 de Agosto, declaro assumir o compromisso de
honra, que o meu educando, frequentará assídua e responsavelmente as
Atividades de Enriquecimento Curricular abaixo discriminadas, até final do
ano letivo.
Atividade Física (3º/4º anos)
Ciência a Brincar (3º/4º anos)

Nota:
Portaria nº 644-A/2015, de 24
de agosto, ponto 2 do artigo 8º o
seguinte:” Uma vez realizada a
inscrição nas atividades, os
encarregados
de
educação
comprometem-se que os seus
educandos as frequentem até ao
final do ano letivo, no respeito
pelo dever de assiduidade
consagrado no Estatuto do
Aluno e Ética Escolar, aprovado
pela Lei nº 51/2012, de 5 de
setembro, em termos a definir no
respetivo Regulamento Interno”.

Música (1º/2º anos)
Ciência a Brincar (1º/2º anos)
Atividade Física (1º/2º anos)
Expressões Artísticas (1º/2º anos)

Declaro ainda que o responsável pelo meu educando nos tempos em que
decorrem as atividades de enriquecimento curricular em que não o inscrevi
será:
Mãe

Pai

Avó

Avô

Outro

Quem________________

Nota: A inscrição nestas atividades reveste-se de carácter provisório, pois o plano organizativo das
AEC poderá sofrer alterações. No início do ano letivo a inscrição será atualizada.

Vieira de Leiria, ______ de ______________ de 20___
______________________________
(Assinatura do encarregado de educação)

VVVV

