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Ano Letivo 2020/2021 
 

 

 De acordo com a legislação em vigor, Portaria n.º 413/99 de 8 de Junho, alterada 
pela Portaria nº298-A/2019 de 09 de setembro, o Seguro Escolar constitui um sistema de 
proteção destinado a garantir a cobertura dos danos resultantes do acidente escolar a 
todos os alunos matriculados e a frequentar os estabelecimentos de ensino. 
 

 Assim, comunica-se a todos os Pais e Encarregados de Educação o seguinte: 
 

1 . Todos os alunos que sejam vítimas de acidente escolar, terão direito a assistência 
médica e medicamentos, oferecidos pelos Serviços de Saúde Pública. 
 

1.1 Não são considerados acidentes escolares 

 

1.1.1.  Os que resultam de violência (agressão) ou situações que impliquem 
responsabilidades de terceiros. 

1.1.2. Os que ocorram nas instalações da Escola, mas fora do horário do aluno. 
1.1.3 Os que ocorram no decurso de tumulto ou desordem. 

 
2. Quando o tratamento implicar despesas, estas serão suportadas, inicialmente 
pelos Pais dos alunos que, posteriormente, serão reembolsados pelo Seguro Escolar 
– S.A.S.E - uma parte e pelos sistemas de assistência médica do Encarregado de 
Educação, (Segurança Social, ADSE, ADME, entre outros subsistemas de saúde do 
aluno), a outra parte. Se do acidente resultarem despesas, o Encarregado de 
Educação deverá entregar nos Serviços Administrativos, os respetivos documentos. 

 

 Solicita-se a vossa maior atenção no sentido da sensibilização do vosso educando 
para evitar o acidente. 
 

Tavira, __ de ______ de 202__ 
 

O Diretor 
      

(José Otílio Pires Baía) 

      

 Tomei conhecimento 
 

 O Encarregado de Educação 

 

   ________ 
 

O aluno______________________________________________________________________________ 

Residente em ________________________________________,Código ______  /______, ____________ 

Nascido em ____/____/________ 

Nome do Encarregado de Educação _______________________________________________________ 

Telefone :_____________________________; Telemóvel:_____________________________________ 

Residente em __________________________________________,Código________/_______,_________  

Local de trabalho ________________________________________________ Tel. __________________ 
 

 

 


