AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Boletim de Candidatura a Subsídios
Ano Escolar 2018/2019
REGISTO Nº

Estabelecimento de ensino a frequentar: EBI Fernando Casimiro Pereira da Silva
Centro Escolar Mina do Espadanal

Centro Escolar Poeta Ruy Belo

EB Asseiceira

Nome do(a) aluno(a):________________________________________________Processo nº:______
Ano que frequenta: 1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
Turma: _______
Ano a frequentar: 1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
Turma: ____|____
Nome do pai: _______________________________________________________________________
Nome da mãe: ______________________________________________________________________
Encarregado(a) de Educação: Pai

Mãe

Outro

(nome) e (Grau de parentesco) ____________________________

___________________________________________________________________________________
Morada:____________________________________________________________________________
Código Postal:_______ ______ Localidade_______________________________________________
Telefone:___________Telemóvel (s):___________e-mail:__________________________________

v.s.f.f.
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(A preencher pelos serviços)

Informação ASE: Escalão A.F._______________
Escalão ASE: A
B
C

Obs. Aluno(a) com NEE: Não

Sim

O Serviço de Ação Social Escolar
________________

O Diretor deliberou:

Despacho:

Posicionamento no escalão – Incluir o(a) aluno(a) no escalão ______ Data:_____/_____/20______
Assinatura: _____________________________
Reposicionamento no escalão – Incluir o(a) aluno(a) no escalão _____ Data:_____/_____/20_____
Assinatura: ____________________________
Obs.:______________________________________________________________________________________________________________

✄==============================================================================================================================

REGISTO Nº
A preencher pelos serviços)

Certifico que recebi a candidatura a Auxílios Económicos do (a) aluno (a)__________________________________________
_________________________________________________________________para o ano letivo 2018/2019, acompanhada dos
seguintes documentos: Declaração de Abono de Família:

Fotocópia do IBAN:

Outro:___________________________

Mais se informa que a escola tem Bolsa de Manuais Escolares, pelo que o(a) encarregado(a) de educação antes de
encomendar/comprar os manuais escolares do(a) seu educando(a), deve dirigir-se à secretaria, serviço de ASE, para
obter informações. Só haverá direito a manuais novos depois de esgotada a bolsa de manuais escolares existente.
INFORMAÇÕES
Data: ______/______/20______

O SASE: ___________________________________________

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Boletim de Candidatura a Subsídios
Ano Escolar 2018/2019
GRAU DE PARENTESCO
DO ALUNO
1

NOME

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO

O (a) aluno(a)

IDADE

Estudante

2
3
4
5
6
7
8

● Nº de pessoas que compõe o agregado familiar: _____
● Algum dos pais se encontra em situação de desemprego involuntário há três ou mais meses? SIM

NÃO
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

O (a) encarregado(a) de educação do(a) aluno(a) assume inteira responsabilidade nos termos da Lei, pela
exatidão de todas as declarações constantes deste boletim. Falsas declarações implicam, para além do
procedimento legal, o imediato cancelamento dos subsídios e reposição dos já recebidos.
Tomou conhecimento e recebeu por escrito a informação da existência da Bolsa de Manuais Escolares e
os procedimentos.
Assume inteira responsabilidade pela entrega dos manuais escolares em bom estado de conservação no
final do ano letivo. A não restituição dos manuais, ou a sua devolução em mau estado de conservação (é
expressamente proibido escrever nos manuais) que por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua
reutilização, impede a atribuição deste tipo de apoio no ano letivo seguinte de acordo com o art.º 10º do
Despacho 8452 – A/2015 de 31 de julho.
O(a) Encarregado(a) de Educação
______________________________________________
Rio Maior, _______ de _________________________de 20______

RECEBI:
Data: ______/______/20______

O SASE: _________________________________________
(assinatura)

