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CARTAZES E FOLHETOS
PÚBLICO-ALVO: 7.º ao 12.º
OBJETIVOS:
• Conhecer os fatores de risco para a segurança rodoviária
• Elaboração de cartazes e folhetos sobre segurança rodoviária
• Divulgação da campanha junto da comunidade educativa
MATERIAIS:
Material de papelaria (papel, canetas, tesouras, etc.), ou;
Computador (para a edição de imagens e composição dos cartazes).
PROCEDIMENTO:
• Tendo em conta os cinco principais fatores de risco para a segurança rodoviária
(condução sob o efeito de álcool ou drogas; velocidade excessiva; uso de telemóvel;
cinto de segurança; condução com fadiga), desenvolver uma campanha através de um
cartaz ou folheto, identificando com clareza a mensagem a transmitir.
• Pode dividir-se a turma em cinco grupos (cada um com o seu tema).
• Proceder à elaboração do cartaz ou folheto.
• Divulgar através do site e das redes sociais da escola (podendo também os alunos
divulgar a nível pessoal), com referência à Forum Estudante (@forumestudante /
www.facebook.com/FORUMESTUDANTE). Pode ser necessário obter a autorização
da utilização dos direitos de imagem, da parte dos Encarregados de Educação (minuta
em anexo), se algum cartaz ou folheto tiver uma fotografia identificável de algum
aluno.
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AUTORIZAÇÃO de CEDÊNCIA de DIREITOS DE IMAGEM
[menor de idade]
Eu,________________________________________________________________________
______________ [nome], Portador do Cartão de Cidadão n.º _____________________, NIF
n.º _______________________, e Encarregado de Educação de _____________________
___________________________ [nome do educando], portador do Cartão de Cidadão n.º
__________________ [CC do educando], declaro, para todos os efeitos legais, ceder, gratuita
e incondicionalmente e de forma perpétua, à instituição ____________________________
________________________________ [nome da escola/instituição], NIPC n.º __________
_____________________________________, com sede em _________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[morada], em ________________________________ [localidade], os direitos de utilização
da minha imagem, tal como captada nas fotografias e nas filmagens realizadas no dia
_______________________________________ [data], autorizando a sua reprodução,
publicação, adaptação, utilização ou reutilização nos meios, nacionais ou internacionais,
que a instituição utilizar, diretamente ou através de terceiros, para publicitar, divulgar ou
promover os respetivos serviços, nomeadamente, no seu canal interno de televisão, no seu
sítio da Internet, ou em qualquer outro média ou meio de comunicação.
O /A Declarante,
___________________________________________________
(Assinatura do Encarregado de Educação)

Promotores

Apoios

EDUCAÇÃO

Media

Edição Online

SEMANA FOCO 14·18 DEZ

AUTORIZAÇÃO de CEDÊNCIA de DIREITOS DE IMAGEM
[maior de idade]
Eu, _______________________________________________________________________
_______________ [nome], Portador do Cartão de Cidadão n.º _____________________,
NIF n.º _______________________, declaro, para todos os efeitos legais, ceder, gratuita
e incondicionalmente e de forma perpétua, à instituição ___________________________
_________________________________ [nome da escola/instituição], NIPC n.º ________
_______________________________________, com sede em ______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______ [morada], em ________________________________ [localidade], os direitos de
utilização da minha imagem, tal como captada nas fotografias e nas filmagens realizadas no
dia _______________________________________ [data], autorizando a sua reprodução,
publicação, adaptação, utilização ou reutilização nos meios, nacionais ou internacionais,
que a instituição utilizar, diretamente ou através de terceiros, para publicitar, divulgar ou
promover os respetivos serviços, nomeadamente, no seu canal interno de televisão, no seu
sítio da Internet, ou em qualquer outro média ou meio de comunicação.
O/A Declarante,
____________________________________
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