
Inscrição no Clube do Desporto Escolar 

Do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato 

 

Eu, Encarregado de Educação do aluno(a) acima mencionado, declaro que 

autorizo o(a) meu/minha educando(a) a participar nas atividades de 

treino, de acordo com o horário apresentado na última página, 

competição e inerentes transportes, a qual poderá ocorrer ao fim de 

semana, na modalidade de _________________________, e outras 

atividades no âmbito do Desporto Escolar, organizadas pela 

escola/agrupamento ou estruturas do Ministério da Educação e Ciência, 

que me venham a ser comunicadas. 

Fui informado(a) de que poderei controlar a assiduidade do meu/minha 

educando(a) junto do professor responsável pela equipa. 

Mais declaro que, é da minha responsabilidade a realização de um 

controlo médico prévio ao meu/minha educando(a). 

Com a participação no Desporto Escolar, autorizo expressamente o 

Ministério da Educação e Ciência a utilizar ou fazer utilizar, reproduzir ou 

fazer reproduzir o nome, imagem, voz e prestação desportiva do(a) 

meu/minha educando(a), no quadro do Desporto Escolar com vista a 

divulgação direta ou indireta ou sob forma derivada, em Portugal e no 

mundo inteiro, por todos os meios conhecidos ou desconhecidos 

atualmente. 

 
O (A) Encarregado(a) de Educação: 

 
____________________________________________ 

(assinatura legível) 

Data:___/___/______ 

 
Caso seja necessário, poderei ser contactado: 

 

 

Com base no conhecimento atual, existem todos os fundamentos 

para que a atividade física e o desporto se constituam como uma 

necessidade de uma sociedade desenvolvida e saudável. A escola é 

um espaço indispensável à promoção da saúde por diversas 

razões, mas sobretudo por ser universal para todas as crianças e 

jovens e constituir um espaço de educação por excelência, onde os 

alunos passam a maior parte do seu tempo. 

 

A atividade física e desportiva oferece às crianças e adolescentes 

maiores oportunidades de conhecer e comunicar com outras 

pessoas, adquirir melhores aptidões sociais (tais como tolerância 

e respeito pelo outro), atingir objetivos coletivos, mesmo em 

desportos individuais (tais como a cooperação e coesão) e 

promove a experiência de emoções que não são conseguidas de 

outra forma ao longo da vida. 

 

Atualmente está comprovado que as atividades físicas e 

desportivas têm um efeito positivo no desenvolvimento dos jovens 

nos domínios cognitivo, social, afetivo e fisiológico, com relevante 

impacto no desempenho escolar. Por conseguinte, a 

implementação do Desporto Escolar como atividade de 

complemento e enriquecimento curricular é um dos objetivos do 

Projeto Educativo deste Agrupamento. 

 

Nº BI/CC Nome do Aluno Sexo 
Data de 

Nascimento 
Ano/ 

Turma 
Nº 

   

_/__/____ 

  

 

Email: 

Telemóvel: Outro contacto: 

 


