
 

 

 

 

 

 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2021/ 2022 

BOLETIM DE CANDIDATURA 
 

 

1. Identificação do(a) Aluno(a)  
 

Nome do(a) aluno(a): ________________________________________   N.º de Processo: ___________  

Data nascimento: ____/ ____/ _________          NIF do(a) aluno(a)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Natural da Freguesia: __________________________    Concelho: _____________________________ 

Nome do Pai: __________________________________________________________________________ 

Nome da Mãe:__________________________________________________________________________ 

Morada: _______________________________________________________________________________ 

Código Postal: ___________  - ______      Localidade: ________________________________________ 

 
 

2. Identificação do(a) Encarregado(a) de Educação 

Encarregado(a) de Educação: ____________________________________________________________ 

Telefone: ____________ Telemóvel: ____________  email: ____________________ @ _____________ 

NIB:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Banco: __________________________ 

 
 

3. Composição do Agregado Familiar 

Grau de 
Parentesco 

Nome Idade Profissão / Ocupação 

1 Aluno(a)    

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
 

4. Termo de Responsabilidade 

O(A) Encarregado(a) de Educação assume 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 e reposição dos já recebidos. 

Tomei conhecimento e autorizo o tratamento informático dos dados constantes desta ficha. 

 
 
Data: ____/____/______ O(A) Encarregado(a) de Educação, ______________________________ 
 
 



 

Observações/ Informação adicional: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________   

 

Data: _____/_____/_____    Rubrica, ___________________ 

 

5. Normas para atribuição dos Auxílios Económicos com a Legislação em Vigor 

 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. 

 Aos alunos pertencentes aos agregados familiares integrados nos 1.º e 2.º escalões de 

rendimentos determinados para efeitos de atribuição do abono de família serão atribuídos os 

escalões A e B, respetivamente. 

 

 

6. Documentos a entregar 

 Declaração emitida pela Segurança Social ou pelo serviço processador, na qual conste o 

escalão de abono de família atribuído ao aluno. 

 Declaração passada pelo centro de Emprego no caso de um dos progenitores estar 

desempregado há mais de 3 meses e lhe seja atribuído o 2º escalão do abono de família. 

 

A preencher pelos Serviços 

Informação do ASE 

 
Documentos entregue: 

 Declaração do posicionamento do Abono de Família 

 Declaração passada pelo Centro de Emprego (desemprego mais de 3 meses) 

            
  Escalão do Abono de Família         
 
 
Data: _____/_____/_____    O(A) Assistente Técnico(a), ___________________ 
 

 

Despacho 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Sardoal deliberou: 

 

Posicionamento no escalão: 

Incluir o(a) aluno(a) no Escalão    Data: _____/_____/_____   Rubrica, ___________________ 
 

Reposicionamento no escalão: 

Incluir o(a) aluno(a) no Escalão    Data: _____/_____/_____   Rubrica, ___________________ 
 
Exclusão no escalão: 

Excluir o(a) aluno(a) pelo motivo de: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   
 

Data: _____/_____/_____    Rubrica, ___________________ 

 
 

 

 
 

      


