DELEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES PARENTAIS
Ano Letivo 2017 - 2018

Despacho normativo n.º 1-B/2017, de 17 de abril
Para efeitos do Despacho normativo n.º 1-B/2017, de 17 de abril entende-se por:
a) «Encarregado de educação» — quem tiver menores a residir consigo ou confiados aos seus cuidados:
i) Pelo exercício das responsabilidades parentais; ii) Por decisão judicial; iii) Pelo exercício de funções executivas na
direção de instituições que tenham menores, a qualquer título, à sua responsabilidade; v) O progenitor com quem o
menor fique a residir, em caso de divórcio ou de separação e na falta de acordo dos progenitores; vi) Um dos
progenitores, por acordo entre estes ou, na sua falta, por decisão judicial, sobre o exercício das funções de encarregado
de educação, estando estabelecida a residência alternada do menor; vii) O pai ou a mãe que, por acordo expresso ou
presumido entre ambos, é indicado para exercer essas funções, presumindo -se ainda, até qualquer indicação em
contrário, que qualquer ato que pratica relativamente ao percurso escolar do filho é realizado por decisão conjunta do
outro progenitor.
Para o efeito previsto na alínea iv) é obrigatória a entrega do presente documento comprovativo da
respetiva delegação de responsabilidades parentais, do qual devem constar os fundamentos da mesma,
devidamente assinado por ambos os pais e encarregado de educação. Deve também constar o período de
duração da referida delegação, que não pode ser inferior ao ano letivo em questão.
==========================================================================================

DECLARAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES PARENTAIS
Serve a presente declaração para delegar a função de Encarregado de Educação do(a)
aluno(a)__________________________________________em _____________________________________,
cujo parentesco/afinidade com o aluno é ________________________________, portador do Bilhete de
Identidade/Cartão de Cidadão nº__________________, por um período de ________________________,
com o seguinte fundamento:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(Pai): _____________________________________________________________________________________
(Mãe): ____________________________________________________________________________________
(O Encarregado de Educação) : _______________________________________________________________

Anexar: Documento devidamente assinado com os dados do documento de identificação do Pai, da Mãe e do Encarregado de Educação
Data: ____/_____/_____
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VERGÍLIO FERREIRA

