
 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) 

Direção de Serviços Região Lisboa e Vale do Tejo (DSRLVT) 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. JOÃO II – 171 967 
 

DESPACHO (a preencher pelo Diretor) 
 

  

Escalão “A”                  Escalão “B” 
 

Deferido                       Indeferido 
 

 

Caldas da Rainha, _____ / ______ / 202 ___ 
 

O Diretor: 
 

 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

Requerimento de Subsídio 
 

 
 

PARECER DO ASE (a preencher pelos Serviços Administrativos) 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
Caldas da Rainha, _____ / _____ / 202____ 
 

 
 

SITUAÇÃO ESCOLAR DO ALUNO NO ANO ANTERIOR 
 

 

 
 

SITUAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 
 

 

 

DADOS DO(A) ALUNO(A): 
 

Nome Completo ______________________________________ Data de Nascimento ____ / ____ / ______ 

Tipo de Documento: Bilhete de Identidade ___ Cartão de Cidadão ___ 

N.º Documento: _________________ Data de Validade ____ / _____ / ________ 

Nacionalidade: ____________________ 

Naturalidade: Distrito: ________________ Concelho: ________________ Freguesia: _________________ 

Morada de residência: 

 Av.ª/Rua/Trav.: ____________________________________________________________________ 

 N.º _____; ______ Andar; Código Postal: ________ - _______ Localidade: ___________________ 

 Distrito: _______________ Concelho: _______________ Freguesia: _________________________ 

 

DADOS DO(A) ENCARREGADO(A) DE EDUCAÇÃO: (ponto 5 do art.º 11.º do Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho): 

Nome Completo ___________________________________________________________________________ 

Parentesco com o aluno _________________ Data de Nascimento ______ / _____ / ________  

Tipo de Documento: Bilhete de Identidade ___ Cartão de Cidadão ___ 

N.º Documento: _________________ Data de Validade ______ / _____ / ________ 

Número de Identificação Fiscal (NIF): _________________________________ 

Nacionalidade: ____________________ 

Naturalidade: Distrito: _______________ Concelho: ________________ Freguesia: _________________ 

Morada de residência: 

 Av.ª/Rua/Trav.: ____________________________________________________________________ 

 N.º _____; ______ Andar; Código Postal: ________ - _______ Localidade: ___________________ 

 Distrito: _______________ Concelho: _______________ Freguesia: _________________________ 

Contactos: Correio eletrónico: ____________________________________ 

N.º Telefone: __________________ N.º Telemóvel: ___________________ 

 

    

Frequentou a Turma ______ do _____.º Ano – Nome da Escola: ___________________________ 

Vai frequentar o _____.º Ano do _____ Ciclo – Nome da Escola: ___________________________ 

-

-
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INFORMAÇÃO RELATIVA AO AGREGADO FAMILIAR 

                           Nome 
Grau de 

Parentesco Aluno 
             Profissão    Idade 

    

    

    

    

    

    

    

 

Número de pessoas que compõem o agregado familiar: _________ 

 

Documento(s) necessário(s), a anexar, no ato da candidatura: 

 Documento emitido pelo serviço competente do Instituto de Segurança Social ou, quando se trate de 

trabalhador da Administração Pública, pelo respetivo serviço processador que faça prova do seu 

posicionamento nos escalões de atribuição do abono de família. 

 Em caso de desemprego de algum dos elementos do agregado familiar, deve ser apresentada, 

obrigatoriamente, uma declaração comprovativa da situação por parte do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional e do Instituto de Segurança Social onde conste o valor da atribuição/não atribuição 

de subsídio. 

 

Nota: A não apresentação da Declaração de Abono de Família ou documentação comprovativa equivalente, 

implica a suspensão da Candidatura do(a) candidato(a) até que se complete a informação necessária. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE:  

Os Pais e/ou Encarregados de Educação assumem 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. 

 

Caldas da Rainha, ______ de ____________________ de 202 ______ 

 

Assinatura dos Pais e/ou Encarregado de Educação: ___________________________________________ 

 
 

 

A Preencher pelos Serviços Administrativos: 

 

Recebido a: ______ / ______ / 202____ 

 

A Assistente Técnica: __________________________________________ 
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