INSCRIÇÃO NO PROGRAMA ECO-ESCOLAS
O Eco-Escolas é um Programa Internacional que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de
qualidade desenvolvido pela Escola, no âmbito da Educação Ambiental (EA)/Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (EDS) - https://ecoescolas.abae.pt/sobre/quem-somos/
A Escola Básica e Secundária do Alto dos Moinhos continua com o Programa EcoEscolas, numa perspetiva de melhorar a qualidade ambiental da comunidade
escolar. O Programa Eco-Escolas contribui para a formação de estudantes
conscientes, solidários, ecológicos, saudáveis, ativos e responsáveis pela
preservação do ambiente!
Neste contexto, convidamos o vosso educando a fazer parte integrante das
atividades Eco-Escolas.
Ser Eco-Escolas é participar nos processos de decisão e ter consciência da importância do
ambiente no dia-a-dia da vida pessoal, familiar e escolar.
E-mail: eco.escolas@aealtodosmoinhos.pt ou ecoterruginha@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHA INSCRIÇÃO ECO-ESCOLAS
Nome: ________________________________________________________ Nº___ Ano: ___ Turma: ____
Data Nasc.:__/___/_____ Telemóvel:______________ D.Turma: _________________________________
e-mail (aluno)___________________________________________________________________________
Enc. de Educação_________________________________________ Telemóvel: _____________________
e-mail (E.E):____________________________________________________________________________
Autorizo o(a) meu/minha educando (a) a participar nas atividades do Programa Eco-Escolas que
decorrerão quer em sessões síncronas (na plataforma Teams) quer em sessões presenciais.
Autorizo a publicação de fotos: (assinar a declaração anexa)
Sim____ Não ___ .
Assinatura: ______________________________________________________ Data: ___ / ___ / 2021

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE REPRODUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA E
VÍDEO DE UMA PESSOA MENOR
Eu (representante legal), _________________________________________________________
portador do documento de identificação nº ________________ declaro que autorizo, para os
devidos efeitos, o Programa Eco-Escolas da Escola Básica e Secundária do Alto dos Moinhos a
afixar, reproduzir e comunicar através de qualquer meio técnico, as fotografias e/ou imagens
recolhidas durante as atividades desenvolvidas, no âmbito do programa Eco-Escolas, ao longo
do ano, do(a) menor (nome do aluno) _____________________________________________,
na qualidade de seu representante legal.
As fotografias e imagens poderão ser reproduzidas parcialmente ou na sua totalidade em
qualquer suporte (papel, digital, magnético, tecido, plástico, etc.) e integradas em qualquer
outro material (fotografia, desenho, ilustração, pintura, vídeo, animação, etc.) conhecido ou
que venha a existir e publicadas no site da escola, nas redes socias (Youtube, Instagram,
Facebook do Eco-Terruginha, do Programa Eco-Escolas) e outras plataformas utilizadas pelo
agrupamento e pela ABAE.
Assinatura do Representante Legal:
______________________________________________________
Terrugem, __/___/2021

