
Autorização para actividade “Dia do Futebol” 

A nossa escola leva a cabo, em colaboração com o Clube de Futebol Andorinha, à atividade Dia do Futebol. Trata-se de um torneio 

entre turmas de jogos de futebol de 7, a realizar-se nas instalações do C.F. Andorinha, na próxima 4ª feira, dia 16 de novembro, entre as 

9.30h e as 17.00h. 

Os alunos inscritos nas equipas terão dispensa das aulas durante todo o dia de segunda-feira. Estes alunos estão cobertos pelo 

seguro escolar.  

Todos os participantes devem deslocar-se pelos seus próprios meios para as instalações do CF Andorinha, garantindo que estão 

no local, com pelo menos 20 minutos de antecedência em relação à hora do seu primeiro jogo. Devem ser portadores de um lanche que 

garanta uma substituição válida ao almoço desse dia. 

Se as condições climatéricas forem adversas (chuva), o torneio será cancelado. 

O calendário de jogos está afixado na escola e pode ser consultado em casa, no seguinte sítio da internet: 

http://jogosdaescoladesaoroque.yolasite.com. 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Declaro que autorizo o meu educando _______________________________________________, a participar no Dia do Futebol, 

integrado na equipa do Ano ______ e Turma: ______. 

Funchal, aos ______ dias de novembro de 2016   O Encarregado de Educação: _________________________________ 
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