
Nº Processo:

NOME DO ALUNO:

Data de Nascimento:

Ano que frequenta: Escola que frequenta:

NOME DO PAI:

Data de Nascimento:

NOME DA MÃE:

Data de Nascimento:

Código Postal:  -

NOME:

Data de Nascimento:

Endereço:

Código Postal:  -

SIM Se sim, qual o escalão de abono atribuído?

Foi solicitada a reavaliação da situação na segurança Social? 1) SIM

Um, ou os dois, progenitore(s) do aluno estão numa situação de desemprego involuntário há três ou mais meses? 2) SIM

TERMO DE RESPONSABILIDADE
O Encarregado de Educação assume inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exactidão 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.

Oliveira de Azeméis, _____ , de _______________________________ de 201___

Assinatura do Encarregado de Educação: _________________________________________________________________

NÃO

NÃO

Profissão:

Localidade:

Grau de Parentesco:

AUXÍLIOS ECONÓMICOS:
Entrega a declaração da Segurança Social com identificação 

do escalão de abono de família atribuído? NÃO

IDENTIFICAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR:

Profissão:

Profissão:

Endereço do Agregado Familiar:

Localidade:

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO:

                         ANO ESCOLAR ______ / _______

IDENTIFICAÇÃO:

Naturalidade (Freguesia):

Concelho:

Turma: ____

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
Auxílios Económicos 
Ensino Básico 



Se sim, qual o escalão a atribuir?

Foi solicitada a reavaliação da situação junto da Segurança Social? SIM NÃO

Entregou declaração comprovativa do pedido de reavaliação? SIM NÃO

Se sim, qual o escalão a atribuir?

_______________________

_____ / ______ / __________

Houve alteração do escalão atribuído? SIM NÃO Data da nova declaração: _____ / ______ / __________

Se sim, qual o escalão atribuído?

_______________________

_____ / ______ / __________

A Diretora

_________________Oliveira de Azeméis, ______ , de _______________________________ de 201____

1) Deve ser entregue a declaração comprovativa da solicitação de reavaliação na Segurança Social. Para a atribuição, a título provisório, de 

apoio no âmbito do ASE deve, ainda, ser entregue a documentação necessária (nomeadamente a declaração do IRS) para ser feito um 

possível posicionamento num dos escalões da ASE. A situação provisória só durará pelo período de 2 meses, momento em que 

cessará no caso de não ser apresentada uma nova declaração da segurança social com o novo escalão atribuído para efeitos de 

abono de família.

2) No caso de um, ou dos dois, progenitore(s) estarem em situação de desemprego involuntário há três ou mais meses deve ser entregue a 

declaração atualizada emitida pelo Centro de Emprego que comprove a situação. No caso de ter sido trabalhador por conta própria deve 

ainda fazer prova de ter cessado a respetiva actividade há três, ou mais meses.

O Técnico:

O Técnico:

DESPACHO

O aluno tem condições para usufruir, a título provisório, de acordo com o ponto 7, do artigo 8.º de auxílios da ASE até à decisão das 

entidades competentes?

SIM NÃO A B

_______

Tem direito a beneficiar dos apoios previstos no ponto 2, do artigo 8º, (Normas para atribuição dos auxílios económicos) 

do Despacho?

SIM NÃO A B

INFORMAÇÃO DO SASE:

Foi entregue a declaração da Segurança Social? SIM NÃO


