Agrupamento de Escolas D. Pedro I - Cód. 152500
Tel: 227718160 – Fax: 227718169 – e-mail: secretaria@dpedro.net
REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS – ANO ESCOLAR: 2020/2021
Estabelecimento de ensino que frequenta: Escola D. Pedro I
Localidade: Canidelo - Concelho: Vila Nova de Gaia
Ano que frequenta (2019/2020) ______ Turma ______, Ano que irá frequentar em 2020/2021 _______
(a preencher pela escola)

I – Identificação do aluno(a)

Nº Cartão ______________

Nome aluno/a (completo) ___________________________________________________________________
Data de nascimento ____/____/________ Natural da Freguesia de _________________________________
Concelho de _______________ Contribuinte nº _________________ C.C./B.I. nº ____________________
Filiação: (nome pai)______________________________________________________________________
(nome mãe)_____________________________________________________________________________
Morada do Agregado Familiar: ____________________________________________________________
Código Postal: _________________ Localidade: ___________________ Tel/Telm: ___________________
Nome do Encarregado de Educação: _________________________________________________________________
Parentesco: _____________________________ Contato: Telefone/Telemóvel _______________________________
Morada: ______________________________________________________________________________________
Código Postal: _________ ________ Localidade: _____________________________________________________

II – Declaração da composição do agregado familiar (sem o aluno)
Grau de parentesco
com o aluno

Nome

Idade

Profissão ou ocupação

1
2
3
4
5
6
Número total de pessoas que compõem o agregado familiar: _____

Vila Nova de Gaia, ____ de _________________ de 2020
Assinatura do Aluno(a)

__________________________
Informação do ASE:

O(A) Encarregado de Educação assume toda a responsabilidade em termos da
Lei pela exatidão de todas as declarações prestadas neste requerimento e
documentos entregues anexos ao mesmo. Falsas declarações implicam imediato
cancelamento dos subsídios atribuídos e reposição dos já recebidos.

Assinatura do Encarregado(a) de Educação

______________________________
O/A Técnico/A

Escalão do abono família:
______________________
…………………………………………………………………………………………………………………………….
O Diretor deliberou incluir o(a) aluno(a) no Escalão
O Diretor
______________________

………………………………………………………………………………………………………
…

Recebi a candidatura ao A.S.E. para 2020/2021 do(a) aluno/a _____________________________________________
em ___/ ___/______
A(O) Assistente Técnica(o)
___________________________
Obs: Exmº(ª) Sr(ª) E. Educação queira guardar este comprovativo como prova de entrega da candidatura ao ASE para 2020/2021

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

Informação do ASE:

Documentos a entregar:
Ø Declaração atualizada emitida pela Segurança Social ou pelo serviço processador, na qual
conste o escalão de abono de família atribuído ao aluno (documento obrigatório).
Ø Fotocópia do NIB/IBAN onde conste o nome do aluno ou Encarregado de Educação.
Ø Declaração passada pelo Centro de Emprego, no caso de um dos progenitores estar
desempregado involuntariamente há mais de 3 meses e lhe esteja atribuído o 2º escalão
do abono de família.

