
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVO COLÉGIO PM Nº 009/2021 
 

            Acidente Pessoal Escolar 
 

 

A Cruz Azul de São Paulo – Colégio da Polícia Militar, visando ao bem-estar dos nossos alunos 

firmou com a MetLife/Peper, referente ao seguro de Acidentes Pessoais Escolar destinado a proteção 

dos alunos em casos de acidentes, conforme informações abaixo: 

Morte acidental: consiste na prestação de serviço ao aluno, conforme os critérios dos planos 

contratados e limitações dos serviços.  

Serviço de assistência 08 horas:  o seguro tem por objetivo garantir ao aluno ou ao seu 

Beneficiário, o pagamento de indenização ou reembolso caso venha a ocorrer “evento/sinistro” nas 

dependências do Estabelecimento de Ensino, no trajeto casa-escola-casa (in itinere) e em atividades 

extracurriculares sob a supervisão da escola. 

Todos os serviços deverão ser previamente solicitados a central de Atendimento Escolar, 

através de ligação telefônica para o número 3003-5433 e/ou 0800 6385433. Os serviços realizados 

sem autorização prévia ou participação da central de assistência não serão reembolsados ao 

aluno ou a quem tiver feito qualquer pagamento em nome deste. 

NÃO COBERTO PELO SEGURO: 

- Solicitação de assistência de caráter não emergencial, ou seja, solicitação de assistência para 

eventos não ocasionados por acidente pessoal; 

- Tratamento e/ou retorno clínico ambulatorial não emergencial ocasionado ou não por acidente 

coberto sem acionamento do 1º atendimento pela assistência. Caso haja necessidade do retorno, será 

solicitado relatório médico para análise; 

 



 

 

  
 

- Doenças de qualquer natureza, conhecidas ou não pelo aluno, assim como sua agudização 

ou consequências; 

- Toda e qualquer consequência resultante de morte ou lesões causadas, direta ou 

indiretamente por atividades criminosas ou dolosas do aluno, bem como aqueles provocados por 

atos, ação ou omissão do aluno ou causados por má fé; 

- Acontecimentos ou consequências causadas por suicídio consumado ou frustrado do aluno; 

- Danos sofridos pelo Aluno em consequência de demência ou ainda estados patológicos 

produzidos por consumo de álcool, drogas, produtos tóxicos, narcóticos ou medicamentos adquiridos 

sem prescrição médica; 

- Despesas com aquisição de óculos, lentes, muletas e próteses em geral; 

- Danos sofridos em consequência da prática de esportes radicais, tais como, mas não 

limitados, alpinismo, ski aquático, caça, pesca submarina, esgrima, esportes que utilizem arma de 

fogo, bem como as práticas esportivas em competição ou treino para competição e apostas; 

- Assistências em consequência de um acidente laboral; 

- Todos os gastos ocasionados pelo diagnóstico ou tratamento de um estado fisiológico (ex.: 

gravidez), parto, exame pré-natal e qualquer tipo de "check-up" médico geral. 

A Portaria 406/17 SUP, que disciplina o atendimento médico em função de acidentes e 

ocorrências envolvendo alunos do Colégio da Polícia Militar, continua em vigor. 

 

São Paulo, 09 de março de 2021. 
 
 

Assinado no original 

  Paulo Sérgio dos Santos 

                                                            Cel PM Coordenador de Educação 


