CONFIRMAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
CEE 14 – 2018.2019 – Participação na Web Summit
Exmo.(a) Senhor(a) Encarregado(a) de Educação:
No seguimento da divulgação da oferta de bilhetes aos alunos das escolas portuguesas para o Web
Summit Lisbon 2018, temos o prazer de informar que, após candidatura, foram atribuídos à EITV bilhetes
gratuitos para o evento a distribuir pelos alunos do Ensino Secundário.
A Web Summit Lisbon 2018 terá lugar entre os dias 5 e 8 de Novembro na FIL e no Altice Arena e os
bilhetes disponibilizados dão acesso a assistir às palestras do palco central do Altice Arena no dia 7 de
Novembro, quarta-feira. Como é possivelmente do V/ conhecimento, este é um evento de networking de
grande dimensão, onde estão representadas as maiores empresas de tecnologia dos nossos dias, bem
como todos os casos de sucesso de startups e negócios ligados às tecnologias de comunicação, havendo
diariamente palestras pelos rostos principais de cada uma dessas empresas. É, portanto, um evento de
interesse não só educacional como profissional, uma vez que junta os maiores leaders do presente e do
futuro, sendo a participação gratuita dos nossos alunos uma oportunidade a ser aproveitada.
Deste modo, vimos solicitar a autorização necessária para o (a) seu (sua) educando(a) se deslocar a
Lisboa no próximo dia 7 com a escola. A partida está prevista para as 9h00 e a chegada para as 16.15,
assegurando-se o transporte dos alunos em autocarro.
O custo desta visita é de €15,00 e compreende apenas o transporte. Os alunos levarão almoço da
escola (quem traz almoço de casa, deverá assegurar o mesmo). Lembramos da necessidade de os alunos
trazerem fardamento completo nesse dia.
Qualquer esclarecimento pode ser colocado à professora responsável pela visita: ana.caixaria@eitv.pt
Eitv, 2 de novembro de 2018.
Com os melhores cumprimentos,
A Direção
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Participação no WebSummit
07/11/2018

(Recortar pelo tracejado)

Nome do(a) Aluno(a):
________________________________________________________________________________
 Autorizo que o meu educando participe no Web Summit Lisbon 2018.
 Não pretendo que o meu educando participe no Web Summit Lisbon 2018.
Torres Vedras, ___/___/_____

O(A) Encarregado(a) de Educação,
____________________________________
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