
 

 

     EB 2,3 de RUY BELO                                                         

ANO LETIVO 2020/2021   

  
 

  

AUTORIZAÇÃO  -  Entrada e Saída 

Exmo.(a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação(a) de Educação, 

Com o objetivo de reforçar a segurança neste estabelecimento de ensino, a Presidente da CAP (Comissão Administrativa 

Provisória) do Agrupamento informa que os alunos têm, obrigatoriamente e diariamente, de proceder à passagem do cartão 

magnético de identificação nos leitores localizados quer à entrada, quer à saída da escola, de acordo com o disposto no 

Regulamento Interno. O cartão deve estar em bom estado de conservação e de funcionamento e deve ser sempre 

apresentado ao Assistente Operacional ou Professor que o solicitar e, em particular, nas seguintes situações:  na portaria da 

escola, na utilização dos serviços do bufete, refeitório e biblioteca escolar/centro recursos educativos. 

 

No próximo ano letivo 2020/2021, logo a partir do 1.º dia de aulas, os alunos NÃO ESTÃO AUTORIZADOS a sair da escola 

dentro da mancha do seu horário letivo sem autorização do Encarregado de Educação. Sendo assim, só os Encarregados de 

Educação que pretendam que os seus educandos saiam da escola dentro do horário letivo devem preencher a Autorização 

de Saída (abaixo) e devolvê-la ao Diretor de Turma, por email, até ao dia 24 de julho. 

Informa-se, ainda, que qualquer outra situação de saída do aluno deste estabelecimento de ensino, não prevista e pontual, 

apenas será autorizada mediante a autorização escrita ou presencial, do encarregado de educação. A saída indevida do 

aluno da escola será objeto de procedimento disciplinar. 

O cartão magnético tem o custo de 3,5 euros (1.ª via) e 5 euros (2.ª via). 

Nota: Esta autorização só poderá ser alterada em situações excecionais e devidamente justificadas, sendo necessária a 

respetiva homologação por parte da Presidente da CAP do Agrupamento. 

A Presidente da CAP 

 Nancy Gaudêncio 

    
 

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA 

                                                                                                           Ano letivo 2020/21                                                          N.º Proc. __________ 

 

Eu abaixo assinado, _____________________________________________________, encarregado de educação do 

aluno _______________________________________, nº ____,  do  ____ºano, turma ___, telefone __________________ 

autorizo o meu educando a sair do recinto escolar na(s) seguinte(s) situação(ões):   
                                                
  (assinar no retângulo a(s) situação(ões) pretendida(s)) 
 

 
 

(Assinatura do EE) 

  

Situação 1 – Autorizo a saída livre do meu educando (no entanto o aluno não poderá 
sair durante os intervalos das aulas). 

 

 
 

(Assinatura do EE) 

Situação 2 – Autorizo a saída do meu educando à hora do almoço nos dias da semana 
indicados com um X (o aluno poderá sair da escola no período de almoço 
definido no horário, nos dias assinalados). 

Todos os dias       2.ª feira     3.ª feira   4.ª feira    5.ª feira     6.ª feira  

 

 
 

(Assinatura do EE) 

Situação 3 – Autorizo a saída do meu educando ao último tempo da manhã / tarde 
quando faltar o professor da última aula manhã / tarde (o aluno pode sair 
antes do definido no horário).  

 

Data: __ /__ /____                                                                                                         O encarregado de educação 

                                                                                    __________________________________ 
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