
Candidatura nº

Nº Informático

Escalão a)
a) - a preencher pelos serviços

1 - IDENTIFICAÇÃO DO  ALUNO:

Nome  

Data de Nascimento _____/_____/________

Morada __________________________________________________________ C. Postal  ______   _  ______

Filiação:

 Pai ________________________________________________________

 Mãe ________________________________________________________

Telefone____________

2 - SITUAÇÃO ESCOLAR DO  ALUNO:
Estabelecimento de Ensino que frequenta: ________________________________________________________

Localidade:  ___________________________________ Concelho: ________________________________

Ano e Turma em que está matriculado:  ____________ Ano que irá frequentar:  ____________

3 - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO AGREGADO FAMILIAR
Idade

1 O aluno

2 Pai

3 Mãe

4 Irmã/Irmão

5 Irmã/Irmão

6 Irmã/Irmão

7

No ano letivo anterior teve algum subsídio do SASE ? Sim Escalão

Livros Mat Esc Bolsa Alimentação Não

V.S.F.F. →

Ano Letivo  

Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo Candidatura nº

Nome do aluno ______________________________________________________________

Assinatura / Func. / Diret Turma _______________________________________ Data  ____/____/_______

Profissão ou Ocupação
Grau de parentesco 

com o aluno Nome

Nome do Encarregado de Educação ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

PARA DEVOLVER AO ALUNO

Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo

Ano Letivo     2021/2022

Boletim de Candidatura

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Auxílios Económicos

Ensino Secundário

Telemóvel___________

Morada____________________________________________________________ C. Postal  _______   _  ________

Telefone_______________

Telefone_______________

Telefone_______________



NORMAS PARA A ATRIBUIÇÃO DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR

4- Anexar fotocópia do NIB do Encarregado de Educação

5 - Entregar na Secretaria até 29 de maio

6 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Assinatura do encarregado de educação

Assinatura do aluno

A Diretora deliberou incluir o aluno no escalão ___________

Data _____/_____/_____

_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________

DESPACHO

Leiria, _____ de ____________________ de 20__

1 - O escalão de apoio em que cada agregado familiar se integra é determinado pelo seu posicionamento nos escalões de 
rendimento para atribuição de abono de família.

2 - Aos alunos pertencentes aos agregados familiares integrados nos 1º e 2º escalões de rendimento, determinados para 
efeitos de atribuição do abono de família, serão atribuídos os escalões  A e B respetivamente.

3 - Os encarregados de Educação devem fazer prova do seu posicionamento nos escalões  de atribuição de abono de 
família, mediante a apresentação da declaração recebida do serviço competente (Segurança Social ou serviço 
processador do vencimento), no momento da entrega do Boletim de Candidatura.  (Obrigatório)

O encarregado de Educação assume a 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.
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