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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Boletim de candidatura para 2021/2022
1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO
(a preencher pelo encarregado de educação)

Nº do cartão do aluno: __________
Nome completo do aluno: ________________________________________________________
________.º ano / Turma: ______ (no ano letivo 20____ / 20____)
a) O encarregado de educação deve anexar declaração comprovativa do escalão de Abono de Família
devidamente validada, com data de um dos últimos três meses.
b) De cordo com a situação prevista no ponto 3, artigo 12.º do despacho n.º 8452-A/2015, os alunos
oriundos de agregados familiares posicionados, no escalão de apoio B, em que um dos progenitores se
encontre na situação de desemprego involuntário há três ou mais meses, podem ser reposicionados no
escalão de apoio A enquanto durar essa situação. Para tal, deve apresentar prova da situação, por meio
de documento emitido pelo centro de emprego, nos serviços de ação social do AEVT.
c) O Encarregado de Educação assume a inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exatidão de todas
as declarações constantes deste boletim e respetivos anexos.
Lijó,___ / ___ / _______

O encarregado de educação: ________________________________________

2. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR
(a preencher pelo diretor de turma)

Informação: ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Lijó, ___ / ___ / ______ O/A diretor/a de turma: ________________________________________

3. DESPACHO
(a preencher pelo diretor)

□ Deferido. O aluno é incluído no Escalão: ________.
□ Indeferido. Motivo:_______________________________________________________________
Lijó, ___ / ___ / ______
O Diretor: _____________________________________________

Comprovativo de receção de candidatura
(a preencher pelos serviços administrativos)

Recebi a boletim de candidatura à ação social escolar para o ano letivo 2021/22, referente ao
aluno____________________________________________________,
acompanhada
de
declaração
comprovativa do escalão de Abono de Família devidamente validada, com data de um dos últimos três
meses.
Outros documentos apresentados:_____________________________________________________
Lijó, ___ / ___ / ______ Assinatura: _____________________________________________________
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