
 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Programa Erasmus+ 

Projeto  "Growing Young ECOlogists with STEM" 
 

 

 

Elementos de Identificação 

Nome Completo do(a) Aluno(a): 

________________________________________________________________________________  

Ano/Turma: ___________Nº: ____ Idade: _____________ Data de Nascimento: ____/____/_____  

Morada: _________________________________________________________________________  

Contacto telefónico: __________________ Email: _______________________________________  

Nomes dos Pais / Tutores Legais:  

________________________________________________ Grau de parentesco: ______________  

________________________________________________ Grau de parentesco: ______________  

Contactos: _____________________ / _____________________  

Emails: ___________________________________ / ____________________________________  

 

 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

Cod. 152602 

Data de entrega: ____/05/2022 

Hora de entrega: ____ h ___ 

Funcionário(a) ____________________ 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E COMPROMISSO 

 

Serve o presente para declarar que, ____________________________________________, pai/mãe/tutor legal 

do Aluno _____________________________________________ do _____ ano, turma ________ ,nº ______ 

dá o seu consentimento para que o(a) seu filho(a)/educando(a) participe no Projeto Erasmus+ KA210 

denominado  “Educando Jovens Ecologistas com STEM” que se desenvolverá no Agrupamento de Escolas de 

Melgaço nos anos letivos de 2021/2022 e 2022/2023 (encerramento em dezembro de 2023) e que está prevista 

uma mobilidade a um país europeu, parceiro no projeto.  

Compromete-se ainda, como responsável pelo seu (sua) educando(a) e visto se tratar de um(a) menor, aceitar a 

sua conduta durante todo o projeto de acordo com o que está previsto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, 

aprovado pela Lei nº 51/2012, e no Regulamento Interno do Agrupamento.  

Mais declara que teve conhecimento de todas as informações necessárias em relação às atividades a 

desenvolver, incluindo a fase de mobilidade do(a) seu (sua) educando(a).  

Ao assinar este documento, o(a) aluno(a) e o(a) seu(ua) encarregado(a) de educação reconhecem os seus 

direitos e comprometem-se a cumprir as suas obrigações, entre as quais, terem disponibilidade para participar 

em atividades de preparação e desenvolvimento do projecto, antes, durante e após o período de mobilidade de 

modo a assegurar a qualidade dos resultados finais e, declaram que consultaram os normativos e as 

informações relativas ao projeto Erasmus+ KA210 no site do AEM, na secção Erasmus+ ou no placard do 

Projeto Erasmus+ KA210.  

        O(A) aluno(a)                                                                  O(A) Encarregado(a) de Educação/Tutor Legal  

_____________________________________                      ______________________________________ 

  

Melgaço, _____ de_____________________ de 2022 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

Cod. 152602 



 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu,____________________________________________________________________, 

pai/mãe/tutor legal do(a) aluno(a) _______________________________________________ do 7º  

ano, da turma _______, nº ______ autorizo que fotografias, filmagens que incluam o meu/minha 

educando(a) sejam feitas e utilizadas para fins pedagógicos no âmbito do projeto ERASMUS+ 

KA229:  

• Para fins de divulgação do trabalho realizado em contexto escolar como atividades de disseminação 

do projeto;  

• Para fins de publicação nas redes sociais utilizadas oficialmente pelo AEM (site, Facebook, blog, 

Skype, e Twinning e outros).  

Estou ciente de que as imagens serão usadas apenas para fins pedagógicos e não comerciais, 

resguardadas as limitações legais e jurídicas.  

Melgaço, __________ de ____________________ de 2022 

___________________________________ 

(Assinatura do EE/Tutor Legal) 

 

 

 

 

 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

Cod. 152602 


