
 
  

Boletim de Candidatura 

Ação Social Escolar 

(ASE) 

 

 

 

                                 ANO ESCOLAR 2022/2023 

 

 

 
1- Identificação do Aluno(a) 

2- Situação Escolar do Aluno(a)  

3- Informações relativas ao Agregado Familiar 

4- Observações 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
RECIBO - CANDIDATURA A SUBSÍDIO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
Nome do aluno __________________________________________ Data de entrega:   ___/____/______ 
O/A assistente técnico/a:__________________________ 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA 

Estabelecimento de Ensino: ___________________________________ 

Nº Processo: ___________ 

Renovação 

Nova Candidatura 

Nome do aluno (completo)_________________________________________________________ tlm.:_________________ 
e-mail do aluno: _______________________________________________________Data de nascimento: ___/___/_______ 
NIF: __________________ IBAN:________________________________  
Nome do pai:____________________________________________________________________  tlm.:_________________ 
Nome da mãe:___________________________________________________________________  tlm.:_________________ 
Nome do encarregado de educação:_____________________________________NIF:_____________  CC: ______________ 
Parentesco:_______ Morada do aluno:______________________________________ código postal:______-___ _________   
Contactos do E.E.: tlm_______________  ,tel__________________ e-mail:_______________________________________ 
Em caso de urgência contactar: (nome)______________________________________tel:___________________ 

Ano escolar que frequentou: ____ Turma:_____      Estabelecimento de ensino:____________________________________ 

O aluno transitou de ano: SIM       NÃO                       Ano escolar que vai frequentar: _____________________________ 

Aluno portador de deficiência: SIM      NÃO        entrega de comprovativo do recebimento da bonificação por deficiência da 

Segurança Social SIM      NÃO 

Escalão do abono de família: ____________   (entrega obrigatória do documento comprovativo da Seg. Social, em anexo)  

N.º de pessoas que compõem o agregado familiar: _______ 

Grau de parentesco 
com o aluno 

Nome Profissão ou ocupação Idade 
 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Informação do Diretor de Turma:_______________________________________                       O Diretor de Turma 
__________________________________________________________________                ________________________ 

Despacho da Vereadora da Educação: ________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
            A Vereadora                                                         Data 
_______________________                              _________________ 

Parecer técnico: Perante a informação, 
proposto a atribuição do escalão:______ 
O/A assistente técnico:__________________ 
Data: ______/_____________/____________ 
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