
 

Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora  

DESPORTO ESCOLAR – Xadrez 

 

Eu, ___________________________________________, Encarregado de Educação do aluno 

___________________________________________, do ____ ano, turma ____, nº ___, portador do B.I. / C.C. 

nº__________________, nascido em ___/ ___/ ______, declaro que autorizo o meu educando a participar nas 

atividades de treino, competição e inerentes deslocações, bem como de outras de que venha a ser informado, na 

modalidade de Xadrez do Clube de Desporto Escolar. 

Estou inscrito noutra associação/clube de Xadrez.                      Sim                               Não   

Autorizo/Não autorizo a publicação de fotografias do meu educando, na plataforma moodle e no Jornal Tagarela 

do Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora.  

Horário 

Dia da semana Horas Opções 

segunda-feira 16,30 – 17,20 horas 

15,35 – 16,25 horas 

16,40 – 17,30 horas 

 

quinta-feira 13,30 – 14,20 horas  

sexta-feira 11,30 – 12,20 horas  

 

Nota: Indique o horário, marcando uma cruz (X) nas opções pretendidas. 

 

Escola Básica da Senhora da Hora, 24 de setembro de 2015 

 

 O monitor                                                                      O Encarregado de Educação                                                                                                                     

Prof. Abílio Quintas                                                       __________________________ 
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