
AVISO

CANDIDATURAS A SUBSÍDIO ESCOLAR
Ano letivo 201 8-2019

Todos os alunos dos 2°, 3° Ciclos e Ensino Secundário que

estejam interessados em candidatar-se ao Subsídio Escolar

deverão até 18 de maio levantar a ficha de candidatura, no

SASE- secretaria da Escola sede. A ficha de candidatura,

depois de devidamente preenchida, terá que ser devolvida ao

SASE até 8 de junho juntamente com o documento

comprovativo do escalão de abono de família emitido pelo

serviço competente da Segurança Social ou pela Entidade

Patronal

Ermesinde, 19 de abril de 2018.
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AVISO

CANDIDATURAS A BOLSAS DE MÉRITO

ANO LETIVO 2018/2019

As Bolsas de Mérito destinam-se apenas a alunos matriculados no
Ensino Secundário e que beneficiam de auxílios económicos.

Estes alunos podem candidatar-se à atribuição de Bolsas de Mérito até
cinco dias úteis após a fixação das pautas de classificação do 3.° Período e,
nos casos aplicáveis, após a afixação das pautas de classificação de exame.

Os alunos devem enquadrar-se nas seguintes situações:

• No 90 ano, terem obtido classificação igual ou superior ao nível 4.

• No 10.0 ou 11.0 anos de escolaridade terem obtido aprovação em
todas as disciplinas do plano curricular e uma classificação média
anual igual ou superior a 14 valores.

• No 1° ou 2.° anos dos Cursos Profissionais, terem obtido
classificação igual ou superior a 14 valores, sem
arredondamentos e sem nenhum módulo em atraso.

•

O montante da Bolsa de Mérito é fixado anualmente por
Despacho do Governo e é acumulável com a atribuição de auxílios
económicos e implica a isenção, durante o respetivo ano letivo, do
pagamento de propinas, emolumentos e imposto de selo devidos por
passagem de certidões e diplomas.

•• DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR

A candidatura a Bolsa de Mérito faz-se mediante preenchimento
de requerimento em impresso próprio, disponível no SASE da Escola

Sede.
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AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: CANDIDATURAS AO SUBSÍDIO ESCOLAR E INSCRIÇÕES NO SFR-SERWÇO DE FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES E AAAF-ATIWDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA, PARA O ANO LETIVO DE 2018/2019 -

ALUNOS DO 1° CICLO

A Câmara Municipal de Valongo, através do Setor de Ação Social Escolar disponibiliza ajuda económica nas
despesas com livros, material escolar, alimentação. Para beneficiar destes auxiios e / ou dos serviços é
indispensável proceder a uma candidatura.

Para que o processo de candidaturas para o próximo ano letivo arranque no período adequado é necessário que a Escola
tenha conhecimento dos Encarregados de Educação que pretendem requerer subsídio escolar e /ou utilizar os serviços
disponíveis

Todos os Encarregados de Educação, quer estejam interessados em candidatar-se ou não, devem fazer
chegar o destacável abaixo, devidamente preenchido, até 11 de maio, à(o) Titular da Turma.

Caso a resposta seja afirmativa, o SASE entregará à(o) Titular da Turma o(s) impresso(s) respetivo(s).

Esse(s) impresso(s) após ser(em) corretamente preenchido(s), deverá(ão) ser entregue(s) PELO ENCARREGADO DE
EDUCAÇAO até 8 de junho no SASE, secretaria da Escola—Sede do Agrupamento: Escola Secundária de Ermesinde
* Praceta D. António Ferreira Gomes * 4445-398 ERMESINDE * e-mail: sase@aeermesinde.net

* telefone 229783710 e
fax 229723040, acompanhado (s) do(s) documento(s) referente ao posicionamento no escalão de abono de família,
emitido pelo serviço competente da Segurança Social e restantes documentos solicitados no impresso (no caso de
inscrição nas AAAF-Atividades de Animação e Apoio à Família.

Erme inde, 19/04/2018

(cortar por aqui)
Destacável a devolver à Educadora da Turma até 11 de maio de 2018

Nome: , encarregado(a) de educação

do(a) aluno(a)

do Ano, Turma

_____,

da Escola______________________________________ declara que:

E - Está interessado(a) em requerer subsídio escolar E - Está interessado(a) no SFR

E - Está interessado(a) nas AAAF

E - Não está interessado(a) em requerer subsídio escolar O -Não está interessado(a) no SFR
E -Não está interessado(a) nas AAAF

(marcar com um “X” o que interessar) para o seu(sua) educando(a), para o ano letivo de 2018/2019

Data://2018 Ass.:________________________________

(Assinatura do Encarregado de Educação)

Agrupamento de Escolas de Ermesinde
Praceta D. António Ferreira Gomes — 4445-3 98 Errnesinde

Contribuinte:60008563 5 *Telefone:229783 710* Fax:229722040* E-mail:sase@aeermesinde.net
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AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: CANDIDATURAS AO SUBSÍDIO ESCOLAR E INSCRIÇÕES NO SFR-SERWÇO DE FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES E AAAF-ATIWDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA, PARA O ANO LETIVO DE 2018/2019 -

ALUNOS DE EDUCAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR

A Câmara Municipal de Valongo, através do Setor de Ação Social Escolar disponibiliza ajuda económica nas
despesas com livros, material escolar, alimentação. Para beneficiar destes auxiios e / ou dos serviços é
indispensável proceder a uma candidatura.

Para que o processo de candidaturas para o próximo ano letivo arranque no período adequado é necessário que a Escola
tenha conhecimento dos Encarregados de Educação que pretendem requerer subsídio escolar e lou utilizar os serviços
disponíveis

Todos os Encarregados de Educação. quer estejam interessados em candidatar-se ou não, devem fazer
chegar o destacável abaixo, devidamente preenchido, até 11 de maio, à Educadora da Turma.

Caso a resposta seja afirmativa, o SASE entregará à Educadora da Turma o(s) impresso(s) respetivo(s).

Esse(s) impresso(s) após ser(em) corretamente preenchido(s), deverá(ão) ser entregue(s) PELOS ENCARREGADOS
DE EDUCAÇAO até 8 de junho no SASE, secretaria da Escola—Sede do Agrupamento: Escola Secundária de
Ermesinde * Praceta D. António Ferreira Gomes * 4445-398 ERMESINDE * e-mau: sase@aeermesinde.net * telefone
229783710 e fax 229723040, acompanhado (s) do(s) documento(s) referente ao posicionamento no escalão de abono
de família, emitido pelo serviço competente da Segurança Social e restantes documentos solicitados no impresso (no
caso de inscrição nas AAAF-Atividades de Animação e Apoio à Família)
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Destacável a devolver à Educadora da Turma até 11 de maio de 2018

Nome: encarregado(a) de educação

do(a) aluno(a)

do Ano, Turma

_____

da Escola declara que:

O - Está interessado(a) em requerer subsídio escolar 0 - Está interessado(a) no SFR

0 - Está interessado(a) nas AAAF

O - Não está interessado(a) em requerer subsídio escolar O -Não está interessado(a) no SFR
O -Não está interessado(a) nas AAAF

(marcar com um “X” o que interessar) para o seu(sua) educando(a), para o ano letivo de 201 8/2019

Data: / /2018 Ass.:

(Assinatura do Encarregado de Educação)

Agrupamento de Escolas de Ermesinde
Praceta D. António Ferreira Gomes — 4445-3 98 Errnesinde

Contribuinte:60008563 5 *Telefone:229783 71 0*Fax :229722040* E-mail:sase@aeerrnesinde.net
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE REPÚBLICA
PORTUGUESA

WUC AÇÃO

Ermesinde, 19/04/2018

(cortar por aqui)


