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ATIVIDADES LETIUVAS PRESENCIAIS 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM TODAS AS ATIVIDADES 

 
Identificação do Encarregado de Educação: (para alunos menores de 18 anos) 
 
Nome: ______________________________________________________________________________ 
 
Telefone de contacto: _____________________; Email: ______________________________________ 
 
Identificação do(a) aluno(a): (todos os alunos) 
 
Nome: __________________________________________________, Ano: ____; Turma: ____; Nº ____ 
 

 

A fim de dar cumprimento ao estabelecido nas Orientações Gerais, emanadas pelo Ministério 

da Educação, s/d, relativas aos direitos e deveres dos alunos e ao seu acompanhamento, no âmbito 

das atividades letivas presenciais e não presenciais, nomeadamente ao ponto e., do ponto 2.1. do 

ponto 2. (Registo e controlo de assiduidade e de pontualidade), em cumprimento do ponto 3. do Artigo 

3º do Capítulo II do Decreto-Lei nº 14-G/2020, de 13 de abril, atualizado pelo Decreto-Lei nº 20-H/2020, 

de 14 de maio, declaro que recebi do Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres, os documentos atrás 

referido, os quais li com toda a atenção e manifesto a opção dei o/a meu /minha educando /a acima 

identificado /a não participar em todas as atividades presenciais oferecidas pela escola a partir de 18 de 

maio, tendo plena consciência que não é possível a participação em apenas algumas atividades. 

Mais declaro que é do meu pleno conhecimento que o meu processo letivo /o processo letivo 

do(a) meu(minha) educando(a) termina no dia 18 de maio e que, para a sua avaliação final não serão 

recolhidos quaisquer outros elementos avaliativos para além dos que o/a docente tem em seu poder 

nessa data. 

Declaro, ainda, que tenho pleno conhecimento de que as atividades de Ensino à Distância 

terminam no dia 18 de maio e não serão retomadas, independentemente do número de alunos que não 

vão frequentar as aulas presenciais, conforme exarado na alínea b. do ponto 4. das Orientações DGESTE 

- Regresso às aulas em regime presencial (11º e 12º anos de escolaridade e 2.º e 3.º anos dos cursos de 

dupla certificação do ensino secundário), s/d. 

Quarteira, ______/______/2020                                             O/A Encarregado de Educação /Aluno(a) 

 

i Ou o próprio aluno, maior de 18 anos. 

 


