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INFORMAÇÃO 

N.º 7 

 

 

SAÍDA DE ALUNOS DO RECINTO ESCOLAR 

Escola Básica de Sobreira 

 

Para esclarecimento cabal sobre as normas de autorização de saída dos alunos do recinto escolar, informa-se 

toda a comunidade escolar do seguinte: 

 

1. Genericamente, não é permitida a saída dos alunos do recinto escolar durante o período letivo diário, isto é, 

entre o início e o fim do horário letivo diário de cada turma. 

 

2. Poderão sair para almoçar os alunos cujos encarregados de educação assinaram a respetiva declaração de 

autorização. Salienta-se o facto de esta autorização dizer respeito apenas à saída para almoço, razão pela qual os 

alunos com almoço marcado na cantina não podem sair do recinto escolar. O horário para almoço será o 

compreendido entre o fim das aulas da turma no turno da manhã e o início das aulas no turno da tarde. 

 

3. Em caso de ausência de docente ao último tempo/bloco (45 min./90 min.), os alunos poderão sair do recinto 

escolar, mediante apresentação ao assistente operacional em serviço na portaria de autorização assinada na 

caderneta pelo encarregado de educação e pelo diretor de turma, nos moldes seguintes: 

a. Esta norma é aplicável ao último tempo/bloco de cada turno no horário da turma; 

b. Caso a situação se verifique no término do horário da turma, durante a manhã, apenas se permitirá a 

saída aos alunos com autorização para abandonar o recinto escolar para almoço e no respeito pelo n.º 2 

desta informação. 

 

4. Para concretização da autorização referida no n.º anterior, além da caderneta do aluno, os encarregados de 

educação deverão preencher e assinar a declaração em anexo, disponível nos Serviços Administrativos, e fazê-la 

chegar ao diretor da turma do seu educando. 

 

5. Em qualquer outra situação, conforme referido no Regulamento Interno, no n.º 9 do art.º 192.º, não é 

permitida a saída de alunos durante os seus períodos de aulas, salvo por pedido expresso dos seus pais ou 

encarregados de educação – por escrito ou presencial – confirmado pelo pessoal docente ou não docente em 

serviço na escola, autorizado por um membro da direção. 

 

Sobreira, 26 de fevereiro de 2015 

O Diretor, 

 

 

(Pedro Silva) 
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Declaração 

 

 

SAÍDA DE ALUNOS DO RECINTO ESCOLAR 

 

 

Eu, ___________________________________________________________ (nome), encarregado de educação 

do(a) aluno(a) ____________________________________________ (nome), n.º ____ da turma ____ do ____ .º ano, 

declaro que autorizo o meu educando a sair do recinto escolar em caso de ausência de docente ao último 

tempo/bloco (45 min./90 min.) 

□ do turno da manhã do horário da turma; [apenas para os alunos autorizados a sair para almoçar] 

□ do turno da tarde do horário da turma. 

 

O Encarregado de Educação, 

 

______________________________________________________ 

Em ___ / ___ / _____ 

      

 

O Diretor de Turma, 

________________________________ 

Tomei conhecimento  

em ___ / ___ / _____ 


