
Exmo(a). Senhor(a) Encarregado(a) de Educação 

O Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora vai promover um convívio aberto 
à comunidade escolar, especialmente aos familiares e amigos dos nossos alunos. Assim, 
será realizado um passeio de bicicleta, no dia 30 de maio, designado “Cicloturismo 
2018”, cujos objetivos são a confraternização entre alunos, professores e pais (outros 
familiares) e a promoção de hábitos de vida saudável. 

Os participantes devem trazer bicicleta e respetivo capacete (uso obrigatório). 
Os alunos comparticipam com 2€ e os acompanhantes com 3€ (pagos em dinheiro na 
papelaria da escola que os alunos frequentam). Aos participantes será garantido um 
pequeno lanche a meio da manhã e o almoço. A concentração é às 8.30 horas, na Escola 
Básica da Senhora da Hora. A saída da escola é às 9 horas, impreterivelmente. O 
percurso tem uma paragem a meio da manhã no Parque de Estacionamento do Grupo 
Desportivo Aldeia Nova (Leça da Palmeira) e a paragem para almoço será realizada na 
Escola Secundária da Senhora da Hora, onde finalizará a atividade, por volta das 14:30 
horas.  

Para a organização do evento, os professores responsáveis solicitam que seja 
entregue ao(à) Diretor(a) de Turma do seu (sua) educando(a) o destacável devidamente 
preenchido, relativamente às inscrições do seu (sua) educando(a) bem como dos 
acompanhantes, assim como o talão comprovativo do pagamento. 

Esclarece-se que os acompanhantes não são abrangidos por qualquer tipo de 
seguro. 

Data limite de inscrição – 05 de maio de 2018 

Gratos pela colaboração, 

                                       O Professor Responsável 

                   ______________________________________  
……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Eu, _____________________________             Encarregado(a) de Educação do(a) 

aluno(a)________________________________________________  _________  

n.º ____ano/turma______, da Escola________________________  autorizo o meu 

(minha) educando(a), a participar no “Cicloturismo 2018”. Informo que será 

acompanhado por: ___________________________________________  __ 

Data ___ / ___ / _______                                    Encarregado(a) de Educação 

                                                          _______________________________ 
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