
       

 

Página 1 de 1 

No âmbito do PROGRAMA SER A BRINCAR, eu, ___________________________________________________, 

Encarregado/a de Educação de: 

 1 Nome Completo:   

     2 Nome Completo:   

     3 Nome Completo:   

  
 

Sobre: 

ENTRADA e SAÍDA do(s)/a(s) meu(s)/minha(s) educando(s)/a(s) 

AUTORIZO (nome do terceiro) ___________________________________________, (relação com a criança) ________________, 

a ENTREGAR e/ou RECEBER o(s)/a(s) meu(s)/minha(s) educando(s)/educanda(s). 

 

USO de IMAGEM 

AUTORIZO que as fotografias que incluam o(s)/a(s) meu(s)/minha(s) educando(s)/educanda(s) sejam utilizadas: 

☐ Pela equipa do Programa Ser a Brincar da Câmara Municipal de Évora para fins pedagógicos. 

☐ Para fins de divulgação do trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Ser a Brincar da Câmara Municipal 
de Évora (boletins informativos, jornais internos, …) 

☐ Para fins de divulgação do trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Ser a Brincar da Câmara Municipal 
de Évora em sites da Autarquia. 

☐ Para fins de divulgação do trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Ser a Brincar da Câmara Municipal 
de Évora nas redes sociais. 

  

PARTILHA de IMAGENS entre PAIS e ENCARREGADOS de EDUCAÇÃO 

AUTORIZO / NÃO AUTORIZO (riscar o que não interessa) que as fotografias que incluam o(s)/a(s) meu(s)/minha(s) 
educando(s)/educanda(s) sejam partilhadas entre os Pais e Encarregados de Educação das crianças que vão 
frequentar a mesma sala do que o(s)/a(s) meu(s)/minha(s) educando(s)/educanda(s). 

Pretendo receber as fotografias através de:  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐  ☐☐☐☐ 

  

SAÍDAS 

AUTORIZO / NÃO AUTORIZO (riscar o que não interessa) a deslocação pedonal do(s)/a(s) meu(s)/minha(s) 

educando(s)/a(s) às Instituições dinamizadoras de atividades de enriquecimento do Programa sitas nas 

proximidades do local de realização do Programa. 

AUTORIZO / NÃO AUTORIZO (riscar o que não interessa) a deslocação em veículos pesados de passageiros (da Autarquia 
ou de empresas externas) do(s)/a(s) meu(s)/minha(s) educando(s)/a(s) às Piscinas Municipais ou a outros locais 
sitos fora da área mais próxima do local de realização do Programa para desenvolvimento de uma atividade de 
enriquecimento do Programa.  

O/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO: _________________________________ | ____/____/______ 

 

SER A BRINCAR – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 


