
GOVERNO DE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

• PORTUGAL E CIÊNCIA
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AOS PAIS E ESNCARREGADOS DE EDUCAÇAO

ASSUNTO: SUBSÍDIO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2016 / 2017-
2° e 3° CICLO E SECUNDÁRIO

Em todas as Escolas do ensino oficial existem serviços de apoio económico aos alunos com mais dificuldades.

Trata-se do SASE — Serviço de Ação Social Escolar, que ajuda a custear parte das despesas com livros, material

escolar, alimentação, etc.

PARA BENEFICIAR DESTES AUXÍLIOS É INDISPENSÁVEL PROCEDER A UMA CANDIDATURA.

Para o arranque do próximo ano letivo no período adequado com a referida candidatura é necessário que este

Agrupamento tenha conhecimento do número de Encarregados de Educação que pretendem requerer subsídio (no caso

do ensino secundário podem até, se tiverem média suficiente requerer Bolsa de Mérito).

O Aluno ou Encarregado de Educação deverá entregar o destacável abaixo, devidamente preenchido,

informando estes serviços se está interessado ou não, até dia 20 de abril na secretaria na secção do SASE.

Caso a resposta seja afirmativa, ser-lhe-á entregue um impresso a fim de ser preenchido para esse efeito.

Esse impresso, após ser devidamente preenchido deverá ser acompanhado pelo documento referente ao

posicionamento no escalão de abono de família, emitido pelo serviço competente da Segurança Social ser entregue

na sede do Agrupamento de Escolas de Ermesinde (Escola Secundária de Ermesinde) no SASE até ao dia 20 de Maio

de 2016.

por aqui)

is de devidamente assinalado com X ao SASE até 20 de abril de 2016

do

_______

Ano, Turma

________

na Escola

que:

,encarregado de educação do(a) Aluno(a)

declaro

O Está interessado em requerer subsídio escolar

O Não está interessado em requerer subsídio escolar

Para a seu (sua) educando(a), para o ano letivo de 2015 / 2016

Data / /2016

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE-VALONGO-1 52377
Praceta D. António Ferreira Gomes-4445-398 Ermesinde *Tel 22978371 0-Fax 229723040

Email:sec.ermesinde@mail.telepac.pt
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Ermesinde, 5 16

de Ermesinde

Destacável a

Nome



% 0,

escola
voluntária

2012

GOVERNO DE MINISTÊRIO DA EDUCAÇÃO

PORTUGAL E CIÊNCIA

AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO - 1° CICLO

ASSUNTO: CANDIDATURAS AO SUBSÍDIO ESCOLAR E INSCRIÇÕES NO SFR- SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E AAAF - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À
FAMÍLIA, PARA O ANO LETIVO de 2016/2017

A Câmara Municipal de Valongo, através do Setor de Ação Social Escolar disponibiliza ajuda económica
nas despesas com livros, material escolar e alimentação. Para beneficiar destes auxílios e/ou 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 por parte dos Encarregados de Educação de que
pretendem requerer subsídio escolar e/ou utilizar os serviços disponíveis para os seus educandos.

Todos os Encarregados de Educação, quer estejam interessados em candidatar-se à obtenção do subsídio ou não,
devem fazer chegar o destacável abaixo, devidamente preenchido, até 22 de abril, à Educadora do(s) seu(s)
educando(s).

Caso a resposta seja afirmativa, a Professora Titular da Turma entregará aos alunos ou ao encarregados
de educação, impressos para esse efeito.

Esse(s) impresso(s), após corretamente preenchido(s) e assinados, deverão ser entregues na Escola —Sede,
nos serviços administrativos, Secção do SASE, até 17 de junho, acompanhado(s) pelo documento comprovativo do
posicionamento do escalão de abono de família, emitido pelo serviço competente da Segurança Social ou dos

serviços da entidade empregadora (quando se trate de trabalhadores da administração pública). No caso de candidatura
às componentes de Acolhimento e/ou Prolongamento de Horário, não esquecer a entrega dos documentos

solicitados no próprio ii

Encarregado(a) de educação:

aqui)

até 29 de abril de 2016

do(a) aluno(a)

a frequentar a EB 1 declaro que:

Estou interessado(a) em requerer fornecimento de refeições.

Estou interessado(a) em requerer as AAAF: Acolhimento Prol. Horário

E Não estou interessado(a) em requerer subsídio escolar.

Para o meu (minha) educando(a), no ano letivo de 2016/2017

Data / /2016
Ass:

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE-VALONGO-1 52377
Prceta D. António Ferreira Gomes-4445-398 Ermesinde *Tel.229783710Fax 229723040

Email:sec.ermesinde@mail.telepac.pt
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AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO - PRÉ - ESCOLAR

ASSUNTO: CANDIDATURAS AO SUBSÍDIO ESCOLAR E INSCRIÇÕES NO SFR (SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E CAF- COMPONENTE DE APOIO Á FAMÍLIA), PARA O ANO
LECTIVO DE 201612017 - ALUNOS DE EDUCAÇÃO PRÉ — ESCOLAR

A Câmara de Municipal de Valongo, através do Setor de Ação Social Escolar disponibiliza ajuda
económica nas despesas com livros, material escolar, alimentação.

PARA BENEFICIAR DESTES AUXÍLIOS É INDISPENSÁVEL PROCEDER A UMA CANDIDATURA.
Para o arranque do próximo ano letivo no período adequado com a referida candidatura é necessário que este

Agrupamento tenha conhecimento do número de alunos que pretendem requerer subsídio.

Todos os Encarregados de Educação, quer estejam interessados em candidatar-se à obtenção do subsídio
ou não, devem fazer chegar o destacável abaixo, devidamente preenchido, até 22 de abril, à Educadora do seu
educando.

Caso a resposta seja afirmativa, a Educadora da Turma entregará ao aluno! encarregado de educação,
impressos para esse efeito.

Estes após corretamente preenchidos e assinados, deverão ser entregues na Escola —Sede até 17 de junho
acompanhados pelo documento referente ao posicionamento no escalão de abono de família, emitido pelo
serviço competente da Segurança Social ou dos serviços da entidade empregadora (quando se trate de trabalhadores
da administração pública). No caso de candidatura a Acolhimento e ou Prolongamento de Horário, não esquecer a
entrega dos próprio impresso.
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Ermesinde, 11 de,brtfde21

j

N . . LÇs’ /
i _‘ (cortar por aqui)

____________________________________

Destacável a devolver depois de devidamente assinalado com X ao SASE até 29 de abril de 2016

O Encarregado de educação:

___________________________________________________________

do(a) aluno(a)

a frequentar o Jardim de Infância de no Grupo/Turma declaro que:

O Estou interessado(a) em requerer CAF: fornecimento das refeições,

O Estou interessado(a) em requerer as AAAF: Acolhimento LI Prol. Horário E
EI Não estou interessado(a) em requerer subsídio escolar,

Para o meu (minha) educando(a), para o ano letivo de 2016/2017

Data / /2016

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE-VALONGO-1 52377
Praceta D. António Ferreira Gomes-4445-398 Ermesinde *TeI 229783710 Fax 229723040

Email:sec.ermesinde@mail.telepac.pt


