Auxílios Económicos
Estabelecimento de ensino que frequenta___________________________________________________________
Estabelecimento de ensino que irá frequentar________________________________________________________
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
Nome_______________________________________________________________________________________
Data de Nascimento ___/___/___ Natural da Freguesia______________ Concelho __________________________
Nome do Pai_________________________________________________________Contacto__________________
Nome da Mãe________________________________________________________Contacto__________________
Endereço do Agregado Familiar___________________________________________________________________
Código Postal_______________________________________________ Localidade_________________________
SITUAÇÃO ESCOLAR DO ALUNO
Ano que frequenta_________ Turma_______
Ano que irá frequentar__________________________________________________________________________
SASE
Informação:__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Escalão A

□

Escalão B

□

____________________
A Assistente Técnica

Assinatura do Encarregado(a) de Educação
Data: _____/_____/_______
DESPACHO
O Diretor deliberou incluir o aluno no escalão________________
Data _____/______/_______

______________________
Assinatura

…………………………………………………………………………………………………………………
Estabelecimento de ensino______________________________________________________________________
Recebi o boletim de pedido de subsídio do aluno_____________________________________________________
_____/_____/_____

______________________
A Assistente Técnica
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Grau de Parentesco
com o aluno
1

Profissão/
ocupação

Nome

Idade

O aluno

2
3
4
5
6
Número de pessoas que compõem o agregado familiar___________

Quando e onde me posso candidatar?
 A candidatura ao escalão A ou B da ação social deverá ser entregue pelos pais e ou encarregados
de educação até 15 de junho de cada ano, de acordo com a situação, na Escola EB2,3 Poeta
Emiliano da Costa, na Escola EB2,3 José Neves Júnior ou na Escola Secundária Pinheiro e Rosa,
mediante o preenchimento do boletim de inscrição.

Que documentos têm que entregar?
 Boletim de inscrição devidamente preenchida;
 Documento emitido pelo serviço competente da segurança social ou, quando se trate de
trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador, do seu posicionamento nos
escalões de atribuição de abono de família.
Podem candidatar-se à Bolsa de Mérito os alunos que: no ano anterior tenham tido
aprovação em todas as disciplinas ou módulos do plano curricular e uma classificação média anual
igual ou superior a 14 valores, e que no 9º ano tenham obtido a média igual ou superior a 4.
Data ____/____/________

O Técnico do SASE
________________________
TERMO DE RESPONSABILIDADE

O Encarregado de Educação ou o aluno assume inteira responsabilidade, nos termos da lei,
pela exatidão de todas as declarações constantes deste boletim. Falsas declarações
implicam, para além de procedimento legal, imediato cancelamento dos subsídios atribuídos
e reposição dos já recebidos.
__________________, de__________________________ de ________
Assinatura do aluno________________________________________________________
Assinatura do encarregado de educação__________________________________________
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