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MODULO INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 
                       

MÓDULO DO ENSINO DA RELIGIÃO CATÓLICA 
 
 

Scuola.................../Escola.......................................................................... 
  
via / corso............./Endereço...................................................................... 
 
anno scolastico............./Ano escolar..........………..................................... 
                               
Alunno/a / Aluno/a....................………………………................................ 
 
Nato/a / Lugar e data de nascimento.............................................………..  
 
Sezione / Seção.....................................................................……………. 
 
Genitore dell’alunno....................…………………………………………….. 
Pai/Mãe do/da aluno/a................................................................................ 
 
Scelta per l’intero anno scolastico di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
SI    NO 
 
Preferência de servir-se do ensino da religião católica durante o ano escolar 
SIM    NÃO 
 
Se si è scelto di non avvalersi per l’intero anno scolastico dell’insegnamento della religione 
cattolica, la scelta per l’attività alternativa è: 
 
Se foi escolhido de não servir-se durante o ano escolar do ensino da religião católica, a 
escolha da atividade alternativa é:  
 
- Attività didattica formativa 
 
- Atividade didática formativa 
 
- Uscita anticipata dalla scuola / entrata posticipata a  scuola. 
 
- Saída antecipada da escola / entrada retardatária na escola. 
 
 
In caso di uscita anticipata e di entrata posticipata dalla scuola 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 
genitore responsabile dell’obbligo scolastico dell’alunno/a…………………………………. 
 
Em caso de saída antecipada e de entrada retardatária na escola 
O/A abaixo-assinado/a................................................................................................................ 
Pai/mãe responsável pela obrigação escolar do/da aluno/a..................................................... 
 
Si impegna a ritirare dalla scuola e a riportare il proprio figlio di persona o tramite altra 
persona maggiorenne con delega scritta per le ore destinate all’insegnamento della religione 
cattolica. 
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Esonera altresi la scuola da ogni responsabilità per infortuni e/o provocati nel periodo in cui il 
proprio figlio si è allontanato dall’edificio scolastico. 
 
Se compromete em buscar na escola e em acompanhar de volta o própio filho 
pessoalmente ou através de uma outra pessoa de maior idade com uma autorização escrita, 
para as horas finalizadas ao ensino da religião católica. 
Dispensa além disso a escola de qualquer responsabilidade sobre acidentes e/ou 
provocados no período no qual o própio filho não estava no edifício escolar. 
 

Data…………….. 
 

Data.................... 
 
 

 
 
 

                      Firma……………………………(Il genitore che esercita la patria potestà) 
Assinatura...............................................(Um dos pais com a patria potestas) 

 
 

 
 


