Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira - 150850
Escola Básica António Correia de Oliveira - 340248

ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO COM JARDIM-DE-INFÂNCIA DE _____________________

Inscrição nas Atividades de Enriquecimento Curricular
(1º ano de escolaridade)
As Atividades de Enriquecimento Curricular são de caráter facultativo, podendo os Encarregados de Educação
optar por inscrever os seus educandos nas atividades que desejarem. Uma vez realizada a inscrição, em
conformidade com o Despacho nº 9265-B/2013, de 15 de julho, os encarregados de educação comprometem-se a
que os seus educandos frequentem as AEC até ao final do ano letivo, no respeito pelo consagrado no Estatuto do
Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei nº 51/2012, de 5 de setembro.
Aconselha-se a inscrição em todas as atividades. São importantes para o desenvolvimento global das crianças.

Assinale com uma cruz as atividades que deseja:
Atividade Física e Desportiva





Ensino do Inglês
Ensino da Música

O(A) ALUNO(A) _______________________________________________________ ANO DE ESCOLARIDADE ______
O(A) ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO ______________________________________________________________
DATA: ____/____/2017
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