
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIALONGA | EB1 CABO 

Estágio em Ensino de Educação Musical no Ensino Básico | Pedido de autorização para realização de entrevistas e registo 

fotográfico/audiovisual 

Domingos Manuel Bonito da Silva, professor de Educação Musical, a frequentar o último ano do Mestrado em Ensino de Educação Musical no 

Ensino Básico pelo IPS – Escola Superior de Educação de Setúbal venho por este meio solicitar, com a permissão do Diretor da Escola Dr. 

Nuno Carlos Viera dos Santos , a sua autorização para a realização de entrevistas, registos fotográfico e audiovisual do seu educando no 

âmbito da minha investigação.  

O trabalho de investigação que me proponho desenvolver, intitulado “Concerto de Natal: Aprendizagens Musicais e Sociais”, irá decorrer entre 

os dias 9 de Outubro e 13 de Dezembro de 2013, às 4ª Feiras, no horário da aula. É de extrema importância a realização de entrevistas, 

registos fotográfico e audiovisual dos alunos para a realização deste projeto, sendo que os dados recolhidos serão apenas utilizados nesse 

âmbito. 

Assim, agradece-se o preenchimento, assinatura e entrega ao professor do documento abaixo. 

 

DECLARAÇÃO | Estágio em Ensino de Educação Musical no Ensino Básico | 9 de Outubro a 13 de Dezembro de 2013 

Eu, ____________________________________________________________________________________ encarregado de educação do 

aluno/a ____________________________________________________________ , do 4º ano, turma A ou C, declaro que: 

       Autorizo a realização de entrevistas, registos fotográfico e audiovisual do meu educando. 

       Não autorizo a realização de entrevistas, registos fotográfico e audiovisual do meu educando. 

 

Data, __________________        Assinatura: ______________________________________________ 
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