AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES
Ser uma escola da cidadania
Ser uma escola de qualidade_____________________________________________________________________________________________________________________________________

N.º Processo: ____________________
ID Aluno: _______________________

BOLETIM DE CANDIDATURA AOS AUXÍLIOS ECONÓMICOS DE 2020/2021
IDENTIFICAÇÃO – Aluno/a
Nome: ____________________________________________________________________________________________________
Tipo e n.º do Documento Identificação (C. C./Passaporte, …) ________________N.º : ____________Validade: _____/_____/______
Data de nascimento: ____/____/_______, Morada: _____________________________________________(Av. / Rua) N.º: ______
Andar: ____Código Postal ______-____Localidade:_______________
SITUAÇÃO ESCOLAR
Ano de escolaridade que frequenta: ______.º, Turma: _______, na Escola: ______________________________________________
Pretende transferir o seu educando? Sim

Não

AGREGADO FAMILIAR
Filiação:
- Pai: ___________________________________________________________________________________
- Mãe: __________________________________________________________________________________
Número de pessoas que compõem o agregado familiar: ______________
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
Nome do encarregado de educação: __________________________________________________________ Parentesco ________
Contacto (n.º Telefone/Telemóvel)____________________
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Na qualidade de Encarregado de Educação do aluno acima indicado, assumo a responsabilidade, nos termos da lei, pela
autenticidade da Declaração da Segurança Social, em anexo, que atesta que o meu educando se encontra posicionado
no _____Escalão do Abono de Família, e pela exatidão de todas as declarações constantes deste Boletim. Sou conhecedor
que declarações falsas implicam, para além do procedimento criminal, o imediato cancelamento dos subsídios atribuídos e
a reposição dos valores eventualmente já recebidos.
AEFS/Braga _____de
INFORMAÇÃO DOS SASE
O aluno transitou de ano?

de 20
Sim

Não

Sim

Não

Manuais Escolares?

Sim

Não

Devolveu Manuais?

Sim

Não

Usufruiu de: Escalão?

O Enc. de Educação_____________________________________

Escalão do Abono de Família _____ Escalão ________

DESPACHO
O responsável executivo deliberou incluir o aluno no
escalão da ASE ___________
AEFS/Braga ____/_____/_______
O Diretor do Agrupamento

O Assistente Técnico dos SASE : ___________, em _________
Verifiquei o preenchimento e recebi o anexo referido em ____/_____/_______O Assistente Técnico:
______________________

………………………………………………………………cortar pelo picotado e entregar ao Encarregado de Educação……………………………………….………………...

Recebemos a declaração atualizada da Segurança Social e o Requerimento de Candidatura aos auxílios económicos para o
próximo ano letivo do aluno ___________________________________________________________________atualmente
no_____º ano de escolaridade, na turma
Data

/

/

da Escola _________________________

Assinatura do Assistente Técnico e carimbo __________________________________

