AUTORIZAÇÃO PARA ATIVIDADE FORA DA ESCOLA

AUTORIZAÇÃO PARA ATIVIDADE FORA DA ESCOLA

Eu, ___________________________________________, responsável pela (o)

Eu, ___________________________________________, responsável pela (o)

estudante ___________________________________________ autorizo que

estudante ___________________________________________ autorizo que

ela (e) participe da atividade que será realizada fora da escola no dia

ela (e) participe da atividade que será realizada fora da escola no dia

01/06/2017 (quinta-feira). Trata-se da Abertura dos Jogos do Distrito Federal,

01/06/2017 (quinta-feira). Trata-se da Abertura dos Jogos do Distrito Federal,

onde participarão deste evento. A saída está programada para acontecer às

onde participarão deste evento. A saída está programada para acontecer às

12h30 desta 5ª feira, dia 01/06, mas lembre-se: a (o) estudante deve estar

12h30 desta 5ª feira, dia 01/06, mas lembre-se: a (o) estudante deve estar

aqui na escola às 12h no máximo. O retorno será às 17h.

aqui na escola às 12h no máximo. O retorno será às 17h.

Estando de acordo, assine na linha a seguir:

Estando de acordo, assine na linha a seguir:

__________________________________________________

__________________________________________________

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável

Telefone (celular ou fixo): _______________________

Telefone (celular ou fixo): _______________________

Dúvidas? Entre em contato como prof. Luís Cláudio LA em (61) 99936-6528

Dúvidas? Entre em contato como prof. Luís Cláudio LA em (61) 99936-6528

Instale o aplicativo REMIND e receba as notícias da escola diretamente em seu

Instale o aplicativo REMIND e receba as notícias da escola diretamente em seu

smartphone: Use um dos códigos, de acordo com a turma e turno que a (o)

smartphone: Use um dos códigos, de acordo com a turma e turno que a (o)

estudante estuda: @1matu310, @2matu310, @3matu310, @1vesp310,

estudante estuda: @1matu310, @2matu310, @3matu310, @1vesp310,

@2vesp310, @3vesp310. Havendo dúvidas, traga o seu telefone até a escola

@2vesp310, @3vesp310. Havendo dúvidas, traga o seu telefone até a escola

que o deixaremos pronto para receber as mensagens institucionais.

que o deixaremos pronto para receber as mensagens institucionais.

