
 

 

                                                         

 

 
ESCOLA SECUNDÁRIA INFANTA D. MARIA  

MEGAS 

 
Autorização do Encarregado de Educação  

 

Eu, __________________________________________________________, abaixo assinado(a), 

portador(a) do Bilhete de Identidade nº ____________________, emitido pelo Arquivo de 

Identificação de __________________________, declaro que autorizo o meu educando 

_____________________________________________, do _____ Ano, da Turma _____,            

nº _____, nascido a _____/_____/______, a participar no MEGASPRINTER (Fase Escola) a ter 

lugar no Estádio Cidade de Coimbra, no dia 25 de Fevereiro de 2011 (Sexta-Feira), entre as 

08h30m e as 12h 30m. 

 

  Não autorizo a Escola a recolher fotografias e/ou vídeos do/a meu/minha educando/a no 

  âmbito das actividades acima referidas com o objectivo de proceder à reprodução e de 
  representação no espaço físico escolar e/ou na(s) página(s) da Internet da Escola. 
 

  Sim, autorizo a Escola a recolher fotografias e/ou vídeos do/a meu/minha educando/a no 

  âmbito das actividades acima referidas com o objectivo de proceder à reprodução e de 
  representação no espaço físico escolar e/ou na(s) página(s) da Internet da Escola. 

 

O(A) Encarregado(a) de Educação: _________________________________________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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