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Formulário de consentimento para excursão
Excursion consent form
Caro pai/mãe/responsável
Por favor, preencha o Formulário de consentimento para excursão em inglês para a excursão descrita abaixo. 
Este formulário deve ser devolvido à escola até a data indicada abaixo.

Information for completion by organising teacher 
Informações a serem preenchidas pelo professor responsável

Name of student
Nome do aluno

Excursion destination
Destino da excursão

Excursion date/s
Data(s) da excursão

From: 
De

To: 
A

Date for return of consent form
Data para devolução do 

formulário de consentimento
Other activities in this excursion (Outras atividades nesta excursão)

No other activities
Nenhuma outra atividade
Overnight excursion
Excursão com pernoite/dormida
Travel by air
Viagem de avião

Swimming activities
Atividades de natação
Water activities
Atividades aquáticas
Travel insurance
Seguro viagem

Consentimento do pai/mãe/responsável (Parent/carer consent)
Por favor, marque apenas as caixinhas relevantes abaixo em relação a esta excursão
Please tick only the relevant boxes below regarding this excursion

Li as informações para pais/responsáveis referentes a esta excursão
I have read the parent/carer information regarding this excursion
Li o aviso sobre excursão com pernoite/dormida
I have read the overnight excursion advice
Preenchi o “Formulário de aviso sobre atividades de natação” e o anexei
I have completed the ‘Swimming activity advice form’ and it is attached
Preenchi o “Formulário de aviso sobre atividades aquáticas” e o anexei
I have completed the ‘Water activity advice form’ and it is attached
Providenciei seguro viagem
I have arranged travel insurance
Meu filho tem necessidades adicionais para esta excursão. Preenchi o “Formulário com 
informações médicas” e o anexei
I have completed the ‘Medical information form’ and it is attached

(Selecione apenas uma caixinha abaixo e deixe a outra em branco)
Dou consentimento para meu filho participar da próxima excursão escolar
I consent to my child participating in the forthcoming school excursion

Não dou consentimento para meu filho participar da próxima excursão escolar
I do not consent to my child participating in the forthcoming school excursion

Nome do pai/mãe/responsável (Por favor, inclua 
o nome por extenso/em letra de imprensa) Name of parent/carer

Assinatura do pai/mãe/responsável
Signature of parent/carer

Data
Date

Serviço de Intérpretes por Telefone
Se precisar de mais informações, por favor, ligue para a escola. Se precisar de um intérprete para ajudá-lo 
em sua conversa, por favor, ligue para o serviço de intérpretes por telefone, no número 131 450, e peça 
um intérprete em sua língua. O atendente irá ligar para a escola e colocar um intérprete na linha para 
ajudá-lo em sua conversa. Este serviço não lhe será cobrado.
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