AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Auxílios Económicos
ANO LETIVO _______/_______
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

Agrupamento de Escolas de Massamá

Estabelecimento de ensino que frequenta__________________________________________________________
Localidade ____________________________________ Concelho_______________________________________
Estabelecimento de ensino que irá frequentar ______________________________________________________
Localidade ____________________________________ Concelho_______________________________________
Nome do/a aluno/a ___________________________________________________________________________
Data de nascimento _____/____/____
Natural da freguesia _______________________________________
Concelho de __________________________________ NIF _________________________________________
Nome do pai _________________________________________________________________________________
Nome da mãe ________________________________________________________________________________
Endereço do agregado familiar __________________________________________________________________
Código Postal _________-_________
Localidade _______________________________________________
Nome do/a encarregado/a de educação ___________________________________________________________
Contactos __________________________/______________________________/__________________________
Endereço ___________________________________________________________________________________
Código Postal __________-__________
Localidade _______________________________________________
IBAN:
P T 5 0
(Para entrega de valores dos auxílios económicos aos encarregados de educação – Números legíveis)
Ano que frequenta ____________ Turma _____________

Ano que irá frequentar____________________

Termo de Responsabilidade
O/A encarregado/a de educação do aluno/a assume inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as
declarações constantes neste boletim e /ou de quais quer outros documentos anexos ao mesmo. Falsas declarações implicam, para
além do procedimento legal, imediato cancelamento dos subsídios atribuídos e reposição dos já recebidos.
O/A encarregado/a de educação do aluno/a toma conhecimento que deve contactar os serviços de Ação Social Escolar da Escola que
irá frequentar, no sentido de verificar se estes possuem manuais escolares na Bolsa de Manuais (Ação Social Escolar) que possam ser
disponibilizados. Só esgotada esta possibilidade poderão adquirir os manuais que necessitarem para posterior reembolso.
O/A encarregado/a de educação do aluno/a toma conhecimento do dever de restituição dos manuais escolares, comparticipados
pela Ação Social Escolar, em bom estado de conservação, que possibilite a sua reutilização. Caso este pressuposto não seja
cumprido, impede a atribuição deste tipo de apoio no ano letivo seguinte.
Massamá, _________ de ____________________________ de _____________
Assinatura do/a aluno/a __________________________________________________________________________________________
Assinatura do/a encarregado/a de educação _________________________________________________________________________

Agrupamento de Escolas de Massamá
Nome do aluno/a _____________________________________________________________________
Ano Letivo _______/_________

Data _______/_______/_______

Assinatura do/a funcionário/a ____________________________________________________________
Fez entrega de todos os documentos necessários

N.º

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para devolver ao/à aluno/a

Grau de Parentesco com o
aluno/a
1
O/A aluno/a
2
3
4
5
6

•
•
•
•

Informações Relativas ao Agregado Familiar
Nome
Profissão ou
ocupação

Idade

Documentos a entregar
Exibir Cartão de Cidadão/BI do /a aluno/a.
Fotocópia do IBAN do/a aluno/a ou do /a encarregado/a de educação.
Declaração emitida pela segurança social ou pelo serviço processador, na qual conste o escalão de abono
de família atribuído ao/à aluno/a.
Declaração passada pelo centro de emprego, no caso de o Pai e/ou a Mãe estar(em) desempregado(s) há
mais de 3 meses e lhe esteja atribuído o 2.º escalão do abono de família.
A preencher pelos Serviços

Informação do ASE
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
O/A Assistente Técnico/a
Escalão do abono de família:
___________________________________
Despacho
O/A Diretor/a deliberou:

Posicionamento no escalão - incluir o/a aluno/a no escalão ___________

Data ______/______/______

Rubrica
__________________

Reposicionamento - incluir o/a aluno/a no escalão ___________

Data ______/______/______

__________________

