
 

MOD-ESCT_PAA_AP-EE02 

PROGRAMA DE AULA NO EXTERIOR 

Informação aos Pais/Encarregados de Educação 
De acordo com a alínea b) do art.º 6.º do Despacho n.º 6147/2019, de 4 de julho de 2019, 2.ª Série, nº 127  

Gabinete da Secretaria de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado de Educação. 
 

Designação da atividade: 

 

Local(ais) onde a(s) atividade(s) se desenvolve(m): 
 

 

Temas/ Conteúdo(s)/ Aprendizagens a desenvolver: 
 

 

Objetivos: 
 

 

Disciplinas envolvidas:  Docentes responsáveis e acompanhantes:  Turmas: 
     

  

  

  
 

Nº de alunos envolvidos (aprox.)  Calendarização:  Hora de saída:  Hora de chegada: 

       
 

Programa da visita de estudo1: 

Hora: Local a visitar: Custo por aluno 
(quando aplicável) 

 
 

Hora: Local a visitar: Custo por aluno 
(quando aplicável) 

       

       

       

       
1Acrescentar ou eliminar linhas se necessário 

Tipo de transporte: (quando aplicável)  Custo do transporte por aluno:  Custo total previsto /aluno 
(quando aplicável): 

     
Nota: Os encargos com a visita serão debitados no cartão do aluno na(s) data(s) a definir pelo(s) docente(s) responsável(is) pela atividade.  
Os alunos devem utilizar vestuário e calçado confortável e adequados às condições climatéricas. 
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Declaração do Encarregado de Educação 

Declaro autorizar/ não autorizar(riscar o que não interessa) o meu educando _____________________________________________ 

do ___.º ano, turma _____, nº ____, a participar na visita de estudo __________________________________________ 

___________________________no âmbito das disciplinas de  ______________________________________________, 

a realizar no dia __ /__/_____, com início às ___:___ horas e chegada prevista à escola cerca das ___:___ horas. 

Se não autoriza, indique o(s) motivo(s): 
 Razões económicas                     Não concordo com os objetivos da visita                             Motivos de saúde     

 Outros ________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ao autorizar responsabilizo-me por qualquer atitude incorreta do meu educando que não seja permitida pelos professores 
acompanhantes e que contrarie o normal desenvolvimento da atividade. 

 

Escola Secundária de Caldas das Taipas, _____ de _______________de 20___ 

O Encarregado de Educação 

 
Nota: Os alunos que não vão à visita de estudo ficam obrigados a cumprir o horário normal da turma, estando sujeitos à marcação de faltas no caso de 

não comparecerem às atividades de substituição. 

[Recortar o destacável, preencher e entregar ao professor responsável pela atividade]  

 


