
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
Auxílios Económicos 

Subsídios de Estudo/Isenção de propinas 

ANO ESCOLAR   2020   /   2021 1  

Nome do estabelecimento de ensino:

Estabelecimento de ensino que frequenta:_____________________________________________________

Localidade__________________________       Concelho__________________________ 

Estabelecimento de ensino que irá frequentar__________________________________________________

Localidade__________________________       Concelho__________________________

Nome do aluno:______________________________________________________Nº proc._____________ 

Data de nascimento____/____/____ Natural de  __________________ Concelho de__________________ 

Nome do Pai___________________________________________________________________________ 

Nome da Mãe__________________________________________________________________________ 

Endereço do Agregado Familiar____________________________________________________________ 

Código Postal _______‐_________       Localidade_______________________ 

Nome do encarregado de educação _________________________________________________________ 

Endereço_______________________________________________________________________________ 

Código Postal________‐________   Localidade__________________________

Ano que frequenta ____º  Turma ____ O Funcionário_________________       Nº___________ 

DATA_____________________ Ano que irá frequentar _____º

A preencher pelos Serviços 

Informação do SASE _________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  O Técnico  ______________________________

Informação do Diretor de Turma ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________ O Diretor de Turma _________________ 

DESPACHO 

Data ___/ ___/ ______        A Diretora 

             _______________________________ 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PARA DEVOLVER AO ALUNO 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

        Auxílios Económicos                   Nº ____________      
   Subsídios de Estudo/Isenção de propinas              Ano Letivo  2020 / 2021 1 

   Escola _________________________________________________      O Assistente Técnico 

   Aluno: _________________________________________________                   _________________ 

             Data ______/ ______/__________ 



INFORMAÇÕES RELATIVAS AO AGREGADO FAMILIAR 
 

Grau de Parentesco 
Com o Aluno 

Nome 
Profissão ou 
Ocupação 

Idade 

1  O Aluno       

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
 

Número de pessoas que compõem o Agregado Familiar:______ 
 

Termo de Responsabilidade 
 

  Declaro que me foi dado a conhecer o teor do artigo 10.º do Despacho nº 8452‐A/2015, de 31 de julho de 2015 
e que me responsabilizo pela devolução em bom estado dos manuais escolares que foram disponibilizados ao meu 
educando pela Ação Social Escolar, sob pena da impossibilidade de não atribuição de outros manuais no próximo ano 
letivo. 

Despacho nº 8452‐A/2015 
Artigo 10.º 

Devolução dos manuais escolares 
1 — A devolução, ao agrupamento de escolas ou escola não agrupada, dos manuais escolares postos à disposição do aluno ou cuja 
aquisição foi comparticipada pela ação social escolar ocorre no final do ano letivo ou no final do ciclo de estudos, quando se trate de 
disciplinas sujeitas a exame, relativamente a todos os manuais escolares correspondentes aos anos de escolaridade do ciclo em que 
o aluno beneficiou do apoio. 
2 — O dever de  restituição a que  se  refere o presente artigo  recai  sobre o  encarregado de educação ou  sobre o aluno, quando 
maior,  e  ocorre  nos  oito  dias  úteis  subsequentes  ao  da  afixação  das  pautas  de  avaliação  do  ano  e  ciclo  de  escolaridade 
frequentado pelo aluno. 
3 — A não restituição dos manuais escolares, nos termos dos números anteriores, ou a sua devolução em estado de conservação 
que, por causa imputável ao aluno, impossibilite a sua reutilização, impede a atribuição deste tipo de apoio no ano letivo seguinte. 
  

  O encarregado de educação ou o aluno assume  inteira  responsabilidade nos  termos da  lei, pela exatidão 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. 

 
_____________________________, __________ de __________________________ de 2020 

Assinatura do aluno___________________________________________________________ 

Assinatura do encarregado de educação___________________________________________ 
 

Declaração de consentimento 

Eu, _____________________________________ , portador do BI/CC com o n.º ______________________, 

declaro que autorizo o tratamento de dados constantes neste formulário, de acordo com o RGPD. Declaro, 

ainda, para os devidos efeitos, ter sido devidamente informado de todas as obrigações e responsabilidades 

inerentes à autorização proferida. 

____________________________, _____________ de _________________________ de 2020 

Assinatura do encarregado de educação_______________________________________________________ 
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