
  

 

                                                                                                                                                                        Projeto+ 
      Agrupamento de Escolas de Águas Santas                                                                                                                                       

 

Ex.mo(a) Sr(a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Encarregado de Educação, 

 

No âmbito da participação no Projeto+*, solicitamos a vossa autorização para utilização de imagens do seu 

educando, que foram por ele usadas para a realização do trabalho submetido ao concurso do Projeto+. 

Estas imagens produzidas pelo seu educando serão utilizadas no âmbito de qualquer iniciativa ou ação de 

publicidade promovida pelo projeto Projeto+ e poderão ser reproduzidas parcialmente, ou na sua totalidade, em 

qualquer suporte (papel, digital, magnético, tecido, plástico, etc.) e integradas em qualquer outro material 

(fotografia, desenho, ilustração, pintura, vídeo, animação, etc.) conhecido ou que venha a existir. As imagens 

captadas em vídeo poderão, de igual modo, ser utilizadas para qualquer fim publicitário ou promocional, 

decorrente da ação do Projeto+ ou do Agrupamento de Escolas de Águas Santas. 

 

*Projeto+ - Projeto que pretende promover a inovação nas escolas e a aquisição de conhecimentos e o 

desenvolvimento de competências específicas nas várias áreas do saber, mobilizar alunos e docentes para 

práticas e experiências de aprendizagens inovadoras, promover a utilização das TIC em projetos de 

autoaprendizagem, fomentar a ligação entre tecnologia e pedagogia na melhoria das aprendizagens e reunir um 

conjunto de trabalhos que possam ser utilizados como recursos de aprendizagem. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Águas Santas, _____ de ____________________ de 2019 

 

 

_________________________________________________ 

(Professores responsáveis) 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Eu, __________________________________________________, portador do CC/BI número __________ 

declaro que tomei conhecimento e que autorizo, para os devidos efeitos legais, a utilização de imagens do meu 

educando, ___________________________________________________, portador do CC n.º ______________ , 

com o nº de cartão de estudante nº__________, que foram por ele utilizadas para a produção do trabalho 

submetido ao Projeto+.  

Mais declaro expressamente, que as referidas imagens poderão ser utilizadas no âmbito de qualquer iniciativa 

ou ação de publicidade promovida pelo projeto Projeto+ e/ou Agrupamento de Escolas de Águas Santas, 

renunciando desde já a quaisquer direitos ou compensação que desta utilização possa eventualmente resultar. 

Estas imagens poderão ser utilizadas no âmbito de qualquer iniciativa ou ação de publicidade promovida pelo 

Projeto+ e/ou Agrupamento de Escolas de Águas Santas e poderão ser reproduzidas parcialmente, ou na sua 

totalidade, em qualquer suporte (papel, digital, magnético, tecido, plástico, etc.) e integradas em qualquer outro 

material (fotografia, desenho, ilustração, pintura, vídeo, animação, etc.) conhecido ou que venha a existir.  

Por ser verdade, e por nada haver a obstar, esta declaração vai ser assinada por mim, 

 

Águas Santas, _____ de ____________________ de 2019 

 

 

 

________________________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação) 


