
 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

Direção de Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo (DSRLVT) 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. JOÃO II – 171 967 
 
 

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNSSEENNTTIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AA  RREECCOOLLHHAA  EE  TTRRAATTAAMMEENNTTOO  DDEE  DDAADDOOSS  PPEESSSSOOAAIISS  
 

Informação de recolha e tratamento de dados pessoais  

O utilizador declara ter tomado conhecimento da recolha e tratamento para fins de processamento de pedido de matrícula e de 

consolidação de um registo biográfico do/a aluno/a no estabelecimento de educação e ensino em que vier a ser colocado, de dados 

pessoais do encarregado de educação e do/a aluno/a matricular. 

 Sim, tomei conhecimento 

Autorização para digitalização da fotografia do aluno 

Para efeitos de constituição do processo do aluno na escola de colocação, bem como de emissão de cartão de aluno sempre que este 

seja utilizado pela escola de colocação, autorizo a digitalização da fotografia tipo passe do meu educando: 

 Autorizo  Não Autorizo 

Autorização para a Interconexão de dados Pessoais:  

Para efeitos de preenchimento do processo de matrícula o encarregado de educação autoriza a interconexão eletrónica dos seguintes 

dados pessoais do/a aluno/a: Utilização do Nº de utente do serviço nacional de saúde para consulta eletrónica nos sistemas do 

Serviço Nacional de Saúde ao estado vacinal do/a aluno/a  

Autorizo   Não Autorizo 

Utilização do Nº de Identificação da Segurança Social do/a aluno/a para consulta eletrónica nos sistemas da Segurança Social do 

escalão de abono de família, caso pretenda solicitar o acesso a benefícios de Ação Social Escolar 

Autorizo   Não Autorizo 

Para efeitos de prova escolar dos alunos beneficiários de bolsa de estudo atribuída pela segurança social, o encarregado da educação 

autoriza, após definida a colocação do/a aluno/a o envio à segurança social, da seguinte informação: NISS do aluno; ano letivo de 

matrícula; ano de escolaridade da matrícula; nível de ensino de matrícula; aproveitamento escolar do ano letivo anterior; data de 

matrícula. 

Autorizo   Não Autorizo 

Autorização para a Interconexão de dados:  

Para efeitos de acesso à emissão eletrónica de voucher para levantamento de manuais escolares gratuitos o encarregado de 

educação autoriza, após a colocação do aluno, a comunicação eletrónica, por parte da escola de colocação, à Plataforma Mega – 

Manuais Escolares Gratuitos dos seguintes dados pessoais:  

Dados do aluno: Nome, Tipo e nº de documento de identificação, NIF, Escalão de Ação Social Escolar (caso seja beneficiário) 

Autorizo   Não Autorizo 

Dados do Encarregado de Educação: Nome, Tipo e nº de documento de identificação, NIF, endereço de correio eletrónico e telefone: 

Autorizo   Não Autorizo 

Autorização para recolha e tratamento de dados para fins estatísticos::  

O utilizador declara autorizar o Ministério da Educação a recolher e a tratar para fins estatísticos os seguintes dados:  

Se o/a aluno/a tem computador em casa 

Autorizo   Não Autorizo 

Se o/a aluno/a tem acesso à Internet em casa 

  Autorizo   Não Autorizo 

Habilitações do Encarregado de Educação 

Autorizo   Não Autorizo 

Situação face ao Emprego do Encarregado de Educação 

Autorizo   Não Autorizo 

Profissão e Classe de Profissão do Encarregado de Educação 

Autorizo   Não Autorizo 

 Caso pretenda apresentar reclamação relativamente à utilização indevida dos seus dados pessoais, poderá contactar a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados, através de correio postal ou o correio eletrónico, dirigindo a sua exposição para geral@cnpd.pt (para 

mais detalhes conferir https://www.cnpd.pt/bin/queixas/queixas.htm 
 

 

Caldas da Rainha, _____ de julho de 2020 
 

O(A) Encarregado(a) de Educação: _______________________________________ Telef. atualizado: _______________ 

Numero Identificação fiscal do Encarregado de Educação (NIF): __________________________ 

Nome do Educando:___________________________________________________________________________________ 

Maria Assunção Carvalho Magro Richheimer Sequeira
Textbox

Maria Assunção Carvalho Magro Richheimer Sequeira
Textbox
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