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Pedido de Dispensa 
 
À Direcção da Escola Alemã de Lisboa: (a preencher pelo encarregado de educação) 
 
Vimos por este meio solicitar dispensa para o nosso filho / a nossa filha:  

 , Classe:   ________________ , 

para o período de _________________________ a  _________________________ . 
                                  (Data)                       (Data) 
 
Motivo:_____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Cláusula Proteção de Dados 
Em conformidade com a legislação vigente em matéria de proteção de dados (Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, da Lei de Proteção de Dados e da Política de 
Proteção de Dados da EAL), informamos que os dados fornecidos neste formulário serão incorporados num 
ficheiro da titularidade da Escola Alemã de Lisboa, com a finalidade de gerir os pedidos de dispensa. O 
tratamento  destes  dados  tem  por  fundamento o cumprimento de obrigações regulatórias e/ou legais a que a 

Escola Alemã de Lisboa está sujeita. Os dados solicitados são os estritamente necessários para cumprir a 
finalidade visada e o seu fornecimento é obrigatório. Os dados serão tratados com a devida confidencialidade e 
serão conservados durante o tempo necessário para a prossecução das finalidades para que são recolhidos. 
Os interessados poderão exercer os seus direitos de acesso, retificação, cancelamento, oposição e portabilidade, 
reconhecidos pela Legislação de Proteção de Dados, dirigindo um e-mail para protecaodedados@dslissabon.com , 
ou para a seguinte morada: Rua Professor Francisco Lucas Pires 1600-891, Lisboa, Portugal.  
Aos interessados é ainda conferido o direito de apresentar reclamação perante a CNPD. 

 
Data / Assinatura do encarregado de educação: _______ __________ 
                 
A preencher pela Escola Alemã de Lisboa: 
Até um dia (excepção: dias junto a férias e fins-de-semana prolongados): 
Diretor de turma: Concordo com a dispensa das aulas:  Sim O Não O 
 
    
 (Data, Assinatura do Diretor da turma) 

 
Mais do que um dia ou dias junto a férias e fins-de-semana prolongados: 
Parecer do Diretor da turma: 
 
Coordenador da Direção:  
Concordo com a dispensa das aulas:   Sim O Não O 
 
    
 (Data, Assinatura do Coordenador)    
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