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Introdução

1    No início do ano escolar, os professores encarregam os pais de inscrever as suas  
crianças para a consulta anual obrigatória de controlo dentário. O boletim fica na 
posse dos pais/escola. 

     
2    As crianças e jovens de escolariedade obrigatória têm o direito a uma consulta anual 

obrigatória de controlo dentário através de um/a dentista escolar. O boletim tem 
de ser levado obrigatoriamente para essa consulta. As despesas desta consulta são 
pagas pela junta de freguesia/comuna. 

3    A/o dentista preenche o campo „Diagnóstico“. Podem ainda ser introduzidas  
informações no campo „Observações“ pelos dentistas. Aqui podem ser colocadas 
informações sobre cáries, obturações, presumíveis diagnósticos de ortodontia e outras. 
As partes laterais são pré-perfuradas e servem para permitir o pagamento devido  
à/ao dentista escolar através da Tesouraria Pública do local de residência da criança 
ou jovem e também servem de talão de controlo para o/a professor/a. Depois da 
consulta tem de se separar essa parte e enviar antes do final do segundo trimestre – 
em conjunto com fatura ou fatura agrupada do/a dentista – para as juntas de  
freguesia/comuna da respetiva residência.

4    O talão de controlo para os professores tem de ter o carimbo do consultório do  
dentista e tem de ser entregue aos professores pelos pais. 

5    Após a consulta os professores recolhem os talões de controlo preenchidos pelo/a 
dentista escolar para estes poderem fazer o controlo necessário sobre estas consultas 
dentárias que são obrigatórias.       

6    No caso de não ter sido realizada a consulta dentária em alguns alunos, o/a  
professor/a  participa os nomes destas à direção da escola, que exigirá das  
crianças e dos jovens em falta a consulta dentária não efectuada anteriormente.


