
 
 AVVISO alla FAMIGLIA della singola USCITA  DIDATTICA  

AVISO à FAMÍLIA de EXCURSÃO DIDÁTICA 
 

La Scuola / A Escola……………….................................................................. 
 
via / corso / endereço…………….................................................................... 
 
anno scolastico / ano escolar…………........................................................... 
 
segnala ai Genitore / comunica aos Pais………………................................ 
 
dell’ alunno/a / do/a aluno/a………….........……............................................. 
 
che è stata programmata un’uscita didattica per il giorno / que foi programada uma excursão didática 
para o dia........................................................................................................ 
 
partenza alle ore......................rientro previsto per le ore............................... / saída às……….. horas e 
chegada prevista para às……………… horas 
 
con destinazione / com destino................................................................... 
 
il trasporto verrà effettuato con / o transporte será feito com................................................................... 
 
 
le spese trasporto sono a carico della : 
famiglia  
scuola 
 
as despesas de transporte são por conta da: 
família 
escola 
 
 
altre spese  previste ( ..........) sono a carico / as outras despesas previstas (........) são por conta................... 
 
 
Si richiede un abbigliamento adeguato: …………… 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle insegnanti di classe. 
 
É necessário um vestuário adequado: ..................... 
Para outras informações favor dirigir-se aos/às professores/as da classe. 
 
 
Il /la sottoscritto/a autorizza la partecipazione all’uscita del/la proprio/a figlio/a. 
 
O/A abaixo assinado/a autoriza a participação do/a próprio/a filho/a à excursão. 

 
 

Il / La sottoscitto/a  genitore di................................................................. 
 
O/A abaixo assinado/a, pai/mãe de......................................................... 
 
 
ha ricevuto la comunicazione UNICA USCITA DIDATTICA n° .............   data ........./........../......... 
 
recebeu a comunicação EXCURSÃO DIDÁTICA n° .............   data ........./........../......... 
 

LA DIREZIONE 
A DIREÇÃO 

 

 
 
MODULO  14 



 
Firma del genitore per conoscenza............................ 

(Il genitore che esercita la patria potestà) 
 

Assinatura de um dos pais......................................... 
 
 

 
spese complessive  despesas totais  
biglietti d’ ingresso  ingressos 
pasto    refeição 
biglietti pulman   bilhetes do ônibus 
biglietti treno   bilhete do trem 
gita in montagna  excursão na montanha 
gita al mare   excursão na praia 
gita al lago   excursão na lagoa 
visita alla città di  visita à cidade de 
visita al museo di  visita ao museu de 
visita ai monumenti  visita aos monumentos 
scarpe da ginnastica  tênis 
tuta    training 
impermeabile   capa de chuva 
ombrello   sombrinha 
zaino    mochila 
asciugamano   toalha de banho 
fazzoletti di carta  lenços de papel 
cappello   chapéu 
occhiali da sole   óculos escuros 
bottiglietta di acqua  garrafinha de água 
 
 


