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DECLARAÇÕES  
(de preenchimento obrigatório no momento da matrícula e/ou renovação de matrícula) 

 
 

Nome do aluno: ______________________________________________________ Ano de escolaridade: _____ 

Nome do encarregado de educação: ____________________________________       Data: ____ / junho / 2018 

 
DECLARAÇÃO ANUAL DE ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DO AGRUPAMENTO 

(Declaração obrigatória ) 

 

De acordo com o estipulado na Lei nº 51/2012, de 05 de setembro, artigo 43º, alínea k), é dever dos pais e encarregados de 

educação “Conhecer o estatuto do aluno, bem como o regulamento interno da escola e subscrever declaração anual de 

aceitação do mesmo e de compromisso ativo quanto ao seu cumprimento integral”. 

Nestes termos, encarregado de educação e aluno, declaram que conhecem o Estatuto do Aluno e o Regulamento Interno do 

Agrupamento, que os aceitam e se comprometem a cumpri-los integralmente, pelo que subscrevem a presente declaração.  

 

O Aluno: ___________________________________ O Enc. de Educação: _________________________________________ 

DECLARAÇÃO SOBRE SAÍDA NÃO AUTORIZADA DA ESCOLA 

(Declaração obrigatória para alunos do 2º e 3º Ciclos) 

 

    De acordo com o determinado no Regulamento Interno do Agrupamento é proibida a saída dos alunos do espaço escolar durante 

o seu período de aulas ou de outras atividades. Para alunos que tenham aulas de manhã e de tarde, a saída na hora do almoço 

está igualmente sujeita a autorização do Encarregado de Educação: 

Assim, assinalando uma cruz no lugar respetivo, declaro que: 

 SIM NÃO 

- Autorizo o meu educando a sair da escola na hora do almoço, quando tem aulas/atividades de manhã 

e de tarde. 
  

- Autorizo o meu educando a sair da escola, quando já não tem mais aulas/atividades, quer seja no 

período da manhã, quer seja no período da tarde. 
  

NOTA 1: Excecionalmente, havendo necessidade de o aluno sair da escola, por motivo devidamente justificado, o encarregado de 

educação deverá comunicar a sua autorização, através da caderneta do aluno. 

NOTA 2: A saída da escola por alunos não autorizados, no período das suas aulas/atividades, pode implicar a adoção de medidas 

disciplinares. 

O Encarregado de Educação: __________________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES DO SEGURO ESCOLAR 

(Declaração obrigatória ) 
 

Declaro que me foi fornecida informação referente ao Seguro Escolar, nomeadamente quanto ao seu regulamento (Portaria n.º 

413/99, de 08/Junho). Fui informado acerca da sua definição, quanto à sua complementaridade em relação aos sistemas de 

proteção social e ainda dos procedimentos a adotar na apresentação de documentos de despesa. 

O Encarregado de Educação: __________________________________________________  

DECLARAÇÃO SOBRE AUTORIZAÇÃO DE USO RESERVADO DE IMAGEM 
 

No âmbito exclusivo do desenvolvimento das atividades escolares, declaro que autorizo o registo de imagens do meu educando 

e a sua eventual divulgação em exposições escolares, jornal escolar, sítio da internet e outros suportes para uso interno no 

Agrupamento de Escolas. 

O Encarregado de Educação: ____________________________________ (a não assinatura significa a não autorização)  

Observação: As normas e regulamentos referidos neste documento estão disponíveis para consulta nos Serviços de 
Administração Escolar e na Página Web do Agrupamento. 
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