
Acidentes Escolares 

Em caso de acidente: 

 Encaminhar, obrigatoriamente, os alunos para o hospital acompanhados da documentação 

necessária que se encontra em poder das AO. Avisar o encarregado de educação que poderá estar 

disponível ou não para acompanhar o aluno. No caso de não estar, o aluno será sempre 

acompanhado por uma AO. 

 Deverá informar que se trata de um acidente em escola pública e pedir sempre o relatório de alta; 

no caso de esquecimento ou recusa do médico em passar deverá dirigir-se ao Gabinete do Cidadão 

(entrada principal do hospital) e requerer o mesmo. Todos os recibos de despesas devem ser 

guardados para posterior entrega na secretaria. A passagem de eventuais receitas tem de ser feita 

em impresso próprio e com o número de contribuinte do aluno.  

Na situação de acidentes com dentes: 

 O aluno tem sempre de se deslocar ao hospital e entregar o relatório de urgência.  

 Se os alunos usufruírem de algum subsistema ou seguro terão de fazer os tratamentos nas clínicas 

convencionadas. Caso não exista nenhuma clínica na região, terão de apresentar, 

obrigatoriamente, uma declaração comprovativa desta situação.  

Na situação de acidentes com óculos: 

 Se o aluno se magoar deverá ir ao hospital, mas se tal não acontecer terá sempre de ir ao Centro de 

Saúde a fim de pedir uma declaração para efeitos de segurança social. Esta declaração é pedida nos 

serviços administrativos e, geralmente é a D. Célia que passa. Se tiver outro subsistema ou seguro 

particular não necessita dessa declaração a não ser que já tenha esgotado o plafond e, nesse caso, 

terão de apresentar essa informação por escrito. 

 Se a situação for uma haste dos óculos que não tenha arranjo, o encarregado de educação tem de 

apresentar uma declaração que ateste essa situação. 

 No caso de haver necessidade de substituição da armação a mesma terá de ser compatível com as 

lentes. Deverá apresentar uma declaração que ateste a situação. 

 Terão sempre de ser apresentados dois orçamentos e, posteriormente, cópia do NIB e fatura (do 

orçamento de menor valor). 

 

ATENÇÃO: Os acidentes têm de ser reportados à coordenação no próprio dia para que se possam tomar 

as respetivas providências relativamente ao seguro escolar. 

O incumprimento de umas das condições anteriores, implica o não pagamento, por parte 

do seguro escolar, das despesas decorrentes do acidente escolar. 

A direção  


