ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Boletim de Candidatura a Subsídios – 2º/3º/Sec
Ano letivo 20___ / 20___

1. Identificação do aluno
Nome:_____________________________________________________________________ Processo nº ______________
Estabelecimento de ensino que frequenta:
ESCOLA BÁSICA DE LEÇA DO BALIO
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE PADRÃO DA LÉGUA

E
Es com necessidades educativas especiais: SIM _______ NÃO ________
Aluno
s
Data
c nascimento_______/_____/_________
o
Ano/turma
que frequenta:____________________
Ano que irá frequentar: __________________
l
a do Pai:______________________________________________________________________________________
Nome
Nome
B da Mãe:_____________________________________________________________________________________

á

Encarregado
de educação: Pai _____ Mãe ______
s

Outro_____ Parentesco:_________________________

i
Nome:____________________________________________________________________________________________

c
Morada:_____________________________________________________________________
a
_____________________

Telefone:____________________________
Telemóvel:_______________________________
e

S
Teme irmãos a frequentar o mesmo Agrupamento? Não _______ Sim ______ Se respondeu sim, identifique-os na tabela:
c
Composição
de Agregado Familiar
u
n
d
Situação face ao emprego (adultos)
Grau de á
Nome
Idade
Escola que frequenta (menores)
parentesco
r
i
1
o aluno
a
2
3
4
5
6

d
e

1. Situação do Aluno
No ano transato usufruiu de ASE? Não ___ Sim___ com o escalão A ___ B ___
Algum dos pais/encarregados de educação se encontra em situação de desemprego involuntário há 3 ou mais
meses? Não ___ Sim ___
Pretende a reavaliação do escalão de abono atribuído pela Segurança Social? Não ___Sim ___
2. Documentação comprovativa (a preencher pelos serviços)
Apresentou declaração atualizada da Segurança Social: Não___Sim ___com o escalão 1 ___ 2___ 3____
Apresentou declaração de inscrição no Centro de Emprego há mais de 3 meses Não___Sim ___

Bolsas de Mérito
A candidatura à bolsa de mérito é apresentada, pelo encarregado de educação, ou pelo aluno que já seja maior de
idade, no estabelecimento de ensino a frequentar pelo aluno, entre o início do ano letivo e o dia 30 de setembro, em
conformidade com o determinado no Despacho nº 5296/2017.

Termo de responsabilidade
O Encarregado de Educação assume inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exatidão de todas as
declarações constantes deste boletim bem como das indicações recebidas referentes a manuais e bolsas de mérito.
Falsas declarações implicam o imediato cancelamento do apoio concedido e reposição das verbas recebidas.

Data____/____/_______
Assinatura do Encarregado de Educação_______________________________________________________

……………….……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
Para devolver ao aluno /EE

(Serve de comprovativo)

Foi entregue no Agrupamento de Escolas de Padrão da Légua, a candidatura à ASE para o ano letivo ______/______
Aluno_________________________________________________________ Processo nº _______________
O (A) Assistente Técnico___________________________________________ Data:____/____/________

