Ação Social escolar – 2018/2019
A preencher pelo aluno

Nº de ordem_________

Nome do Aluno:________________________________________________________________

Nome do encarregado de educação:_______________________________________________
Ano que frequenta _________

Turma: _________

N.º Processo:

A preencher pelos Serviços Administrativos -ASE
Abono de família – Escalão de subsídio

Data

A Assistente Técnica

____/___/____

________________

1ª alteração em:___/___/___

Obs:___________________________

_____________

2ª alteração em:___/___/___

Obs:___________________________

_____________

A preencher pela Sra. Diretora
Despacho: Escalão

( A / B / C/ SD)

Data _____/_____/______

A Diretora ____________________
1ª alteração em _____/_____/________

Obs:_________________________________

Informação:
Os dados fornecidos destinam-se exclusivamente à obtenção de apoio social escolar.
Assinatura do consentimento de E.E.___________________________________________

Sede: Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, Rua Luís de Camões, 29 | 3560 - 184 Sátão | Telef 232 980 100 | Fax 232 980 107
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Documentos a apresentar:
Declaração do escalão do Abono de Família (obrigatório)
TERMO DE RESPONSABILIDADE
O encarregado de educação/aluno;
- Não pode efetuar compra de manuais escolares. A escola faz a distribuição de manuais
novos e usados, conforme o escalão de abono de família
- Assume a inteira responsabilidade pela entrega dos manuais escolares no final do ano em
bom estado de conservação, até ao dia da entrega das notas (no entanto podem entregar nos
últimos dias de aulas nas papelarias de cada escola).
- Os alunos que fazem exame na 2ª fase, apenas ficam com os livros dessas disciplinas até
serem afixadas as pautas, mas entregam os outros.
- A não restituição dos manuais, ou a sua devolução em mau estado de conservação, implica
as medidas constantes no Regulamento Interno, no Estatuto do Alunos e na Legislação em
vigor.
Li e aceito as condições.
_________________, _____de_________________de 2018
Assinatura
_________________________________________________

Recebi a ficha de candidatura do aluno __________________________________________________
Processo n.º ____________ à qual foi dado o n.º de entrada___________, acompanhado dos seguintes
documentos: Abono de Família

Data______/______/______

Outros: _______________________________

A Assistente Técnica
___________________________
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