
  

Agrupamento de Escolas da Atouguia da Baleia 
EB 2,3 Atouguia da Baleia 

Ano Letivo 2016/17 
 

OS BALEIROS NA SERRA DA ESTRELA - II Atividade de Desportos de Inverno: “Ski & Snowboard” 
 

Ficha Pré-inscrição 
 

O Grupo de Educação Física da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos da Atouguia da Baleia vai 

organizar pela segunda vez, a Atividade de Desportos de Inverno na Serra da Estrela onde os 

alunos irão apreender Ski ou Snowboard. Esta iniciativa, é dirigida aos alunos do 3º ciclo, sem 

dúvida, uma experiência marcante na sua passagem por esta escola. A atividade decorrerá nos 

dias 1, 2 e 3 de Março de 2017. A participação nesta atividade tem um custo por aluno de 150 

euros suportado na totalidade pelos respetivos Encarregados de Educação que inclui: 

 - Autocarro; 2 dormidas (Chalés da Montanha); 2 pequenos-almoços; 2 almoços snack; 2 

jantares; Forfait (meios mecânicos na neve); aulas com Instrutores da Estância da Serra da 

Estrela; material de neve (botas, skis e bastões ou prancha snowboard, capacete e óculos de 

neve). 

Com esta pré-inscrição pretendemos saber se temos alunos interessados na atividade. 

O pagamento será faseado, a primeira fase no ato da inscrição até dia 13 de Janeiro de 

2017 com um valor de 75 euros e a segunda fase até dia 6 de Fevereiro 2017 com um valor de 

75 euros. 

Para mais informações pesquise e na página da escola em http://atb23.net/, contate o 

respetivo professor de Educação Física ou Diretor de Turma. 

 

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

INTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

Na qualidade de Encarregado de Educação, PRETENDO AUTORIZAR que o meu Educando, 

_________________________________________, da turma ____, do ____.º ano, participe na 

II Atividade de Desportos de Inverno: “Ski & Snowboard” nos dias 1, 2 e 3 de março de 2017, na 

Serra da Estrela. 

O/A Encarregado (a) de Educação 
 
_________________________ 

Organização: Grupo de Educação Física 

 

(Rep. Libertina Peralta) 


