Escola Básica dos Castanheiros – Agrupamento de Escolas de Caneças

Clube de Geologia
Ano letivo 2021/22

Nome do aluno: ___________________________________________ Ano: ____ Turma: ____
Nome do Encarregado de Educação: ___________________________________
Contactos E.E. (telemóvel): ________________ Email: ________________________________
(escrever com letras maiúsculas)
Professora responsável: Carla Simões (carla.simoes@aecanecas.eu)
Horário de funcionamento: Terça-feira 16h às 17h15 (sessões quinzenais)
Enquadramento: O Clube de Geologia permite aos alunos a realização de um conjunto variado de
atividades de campo ao ar livre, atividades experimentais e de investigação que não é possível realizar
no espaço da sala de aula. As atividades previstas visam estimular nos alunos o gosto pela ciência e
pelo conhecimento científico, relacionando o funcionamento global do nosso planeta com a geologia da
região de Caneças.
Material necessário: Bloco de notas, lápis, boné, calçado prático (ténis) e garrafa de água.
Observação: As inscrições são limitadas a 10 alunos. A seleção será feita pela ordem de entrega da
folha de inscrição. Um aluno que registe três faltas de presença, sem que o EE envie um email a
justificar a falta, pode perder o direito de frequentar o clube para dar a vez a outro colega.
Advertências: Os alunos devem cumprir as recomendações da E.B. dos Castanheiros e do
Agrupamento no contexto de pandemia da COVID-19, nomeadamente: • Uso obrigatório de máscara
dentro do espaço escolar; • Desinfeção frequente das mãos; • Respeito pelas regras de distanciamento
físico; • Não partilhar objetos pessoais; • Nos espaços exteriores à escola o uso de máscara pode ser
necessário sempre que a professora recomende; • Cumprir sempre as regras segurança da professora.
Data prevista de início das atividades: 26 de outubro de 2021 (Ponto de encontro entrada do Bloco B)

Autorização do Encarregado de Educação
Eu, ____________________________________, Encarregado(a) de Educação do aluno
acima identificado, declaro que autorizo o meu educando a inscrever-se no Clube de Geologia
e a participar nas atividades desenvolvidas por este clube.
 Autorizo que o meu educando seja fotografado e que as fotos sejam divulgadas em
atividades e projetos relacionados com o Clube de Geologia.
Caneças, _____ de _______________ de 20___
O Encarregado de Educação
___________________________________

