
                 
 

 

 

     

   

 

SEGURO ESCOLAR 

TELEMÓVEL 
_______________________ 

TELEFONE DE CASA 
___________________ 

TELEFONE DO EMPREGO 
_____________________ 

EM CASO DE URGÊNCIA 
______________________ 

 

GRUPO SANGUÍNEO (______)      RH (________) 

SUBSISTEMA – SEGURO DE SAÚDE: 

ENTIDADE: ____________________________________ 

N.º___________________________________________ 

 

ALERGIAS DETETADAS:  

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES CLÍNICAS: 

 

 

 

 
  

N.º DE PROCESSO 

___________________________ 

NOME DO ALUNO: ___________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ______/ _____/ _________ 

MORADA: __________________________________________________________________________________ 

LOCALIDADE: ____________________________ CÓDIGO POSTAL: ________________ - _______ 

N. DE CARTÃO DE CIDADÃO ou 

PASSAPORTE ou AUT. RESIDÊNCIA* 

______________________________ 

VALIDADE _____/ _____/ ______ 

*Riscar o que não interessa 

N.º DE UTENTE DE SAÚDE – SNS 

 

 

N.º DE SEGURANÇA SOCIAL - NISS 

 

 

Nota: Os alunos em situação irregular no país, que não tenham n.º de SNS devem apresentar uma declaração emitida pelo 

Instituto de Apoio aos Emigrantes Ilegais sobre a situação. 

NOME DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: ________________________________________________________ 

N.º Aluno _____________ 

Turma __________ 



                 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O SEGURO ESCOLAR 

 

Tomei conhecimento que em caso de acidente escolar: 

a) Devo consultar a portaria n.º 413/99 de 08/06 – Regulamento do Seguro Escolar 

(que se encontra em anexo); 

b) O aluno como utente do Serviço Nacional de Saúde – SNS, deve dirigir-se a uma 

Unidade de Saúde Pública e solicitar o relatório do episódio de urgência 

(tratamento realizados, estado actual das lesões, cópia do exames efectuados); 

c) As deslocações devem ser sempre efetuadas em transportes coletivos ou de 

acordo com declaração expressa pelo médico assistente; 

d) Em caso de fisioterapia/ estomatologia/ atropelamento / óptica, o 

encarregado de educação deve dirigir-se aos serviços de administração escolar 

(Secretarias/Direção de Pólo), a fim de obter as informações necessárias acerca 

dos procedimentos a adotar; 

e) O reembolso de despesas de farmácia apenas se efetua, mediante entrega da 

guia de tratamento e do original da fatura em nome e com NIF do aluno; 

f) A participação do acidente escolar (formulário) e documentos de suporte, devem 

ser entregues nos serviços de administração escolar (Secretarias/Direção de 

Pólo), no prazo de 1 semana após a ocorrência do acidente. 

 

 

Assinatura do encarregado de educação___________________________________    

 

Data:___/____/_____  


