
 

ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES – INSCRIÇÃO E REGULAMENTO 

REGULAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2020/2021 

 A frequência das atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) é de caráter facultativo e gratuito; 

 As AEC serão realizadas em horário a divulgar pelo professor titular de turma, observando a distribuição e a carga semanal de cada 

atividade; 

 As atividades realizar-se-ão nas instalações de cada escola, à exceção da natação e atividades de praia (4.º ano); 

 Os alunos poderão almoçar na escola, nos dias das atividades, pelo montante em vigor / escalão da Ação Social Escolar; 

 Os Encarregados de Educação, ou alguém por eles mandatado (dando conhecimento ao professor titular de turma e professor das AEC), 

deverão garantir o transporte dos alunos de e para as atividades; 

 Os encarregados de educação após efetuarem a inscrição nas AEC assumem o compromisso de garantirem a sua frequência, por parte 

dos seus educandos; 

 Uma vez inscritos, a frequência por parte dos alunos é obrigatória, estando sujeitos à respetiva marcação de faltas em cada uma das 

atividades; 

 Os alunos inscritos  nas AEC estarão abrangidos pelo Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Matosinhos nos seus direitos e 

deveres; 

 Os alunos na frequência das AEC estarão cobertos pelo Regulamento do Seguro Escolar – Portaria n.º 413/99; 

 Os alunos serão avaliados, nestas atividades pelas suas atitudes, empenho, comportamento, participação, relação com o material, 

colegas, professores e outros itens que os professores das atividades venham a regimentar; 

 Os alunos deverão levar o material indicado pelo professor de cada uma das atividades em que estão inscritos; 

 Os professores das AEC terão uma relação privilegiada com o professor titular de turma, pelo que, este estará a par de todo o processo de 

desenvolvimento de atividades / competências dos seus alunos nestas atividades, assegurando a supervisão pedagógica (em parceria com 

o(a) coordenador(a) de estabelecimento) e o acompanhamento das mesmas, tomando em consideração o desempenho nas AEC para os 

registos de avaliação formativa do aluno; 

 Os casos omissos ao presente regulamento, serão decididos e resolvidos pela Direção Executiva do Agrupamento de Escolas de 

Matosinhos. 

Recortar e anexar ao processo de matrícula 

________________________________________________________________________________ 

 

 

INSCRIÇÃO e DECLARAÇÃO de AUTORIZAÇÃO para FREQUÊNCIA das 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

  

Eu, …………………………………………................................., Encarregado de Educação do(a) aluno(a)…………………… ………………………………………….…………., 

do ……º ano, da Escola …………………………………….., solicito inscrição e autorizo o meu educando a frequentar as Atividades de Enriquecimento 

Curricular:  

1.º e 2.º anos Oficina de Teatro          Oficina de Música          Educação Física e Modalidades Desportivas Locais             Oficina das Artes  

3.º e 4.º anos Oficina de Música         Educação Física e Modalidades Desportivas Locais             Oficina das Ciências 

Declaro ainda, conhecer e aceitar as regras de frequência das Atividades de Enriquecimento Curricular. 

Matosinhos, …… de …………………… de 2020 

O Encarregado de Educação do(a) Aluno(a)  

……………………….……………………….. 


