ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA FERNÃO DO PÓ
“MEGAS”(Km; Sprint; Salto; Lançamento) 2017/2018

Senhor encarregado de Educação:
O seu filho/sua filha foi apurado(a) para representar a nossa escola nos “Megas” que terá
lugar em Mafra, no dia 09 de Março, sexta-feira. Parabéns!
Esperamos que o gosto do seu filho/sua filha pela prática desportiva seja reforçado com
este apuramento e recomendamos uma preparação cuidada para a prova, quer no que diz
ao treino quer no que concerne à alimentação.
Os professores de Educação Física da escola estão prontos para ajudar nessa preparação. O
seu filho/sua filha recebeu já um primeiro documento com instruções de treino e de
alimentação.
Agradecemos o prenchimento e a devolução da autorização em anexo, através do seu
Educando, no máximo, até ao dia 23 de fevereiro.
Com os melhores cumprimentos,
A Seçcão de Educação Física e Desporto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
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Educação do(a) aluno(a) _____________________________________, nº___, da
turma___ do __ ano, declaro que autorizo o(a) meu (minha) educando (a) a participar na
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___________________________________

Bombarral, 05 de fevereiro de 2018
O Encarregado de Educação
_________________________________________

