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REQUERIMENTO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
Educação Pré-Escolar /1º Ciclo do Ensino Básico   

Ano Letivo 2017/2018 
 

Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares  Data de Entrada do Requerimento  ___ / ____ / ________ 
JI     ______________________________________________  N.º de registo _____________ Rubrica _____________________ 
EB1     ______________________________________________     
        Deferido       Em  ___ / ___ / _______ 
Inserido no SGR em  ___ / ___ / _______    Indeferido  __________________________________ 
N.º de Processo _____________       Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO/A ALUNO/A 

Nome completo:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____ / _____ / ________   Ano de escolaridade a Frequentar: __________________________________________ 

Morada completa:  ____________________________________________________________________________________________________________ 

Código postal: ___________ - ________ Vila Nova de Poiares    NIF: _____________________________ 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO 

Nome completo:  ______________________________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____ / _____ / ________ Parentesco: _________________ Contactos telefónicos  __________________________ 

Morada completa: ___________________________________________________Código postal: ___________ - ________ ___________________ 

Pretende receber as faturas através de e-mail  Não      Sim e-mail ___________________________________________________ 

NIF: _____________________________ 
 

3. APOIOS A QUE SE CANDIDATA 

Alimentação           AAAF (antigo - Prolongamento de Horário)        Livros e Material Escolar       Transporte   

Circuito de transporte: Residência – escola      Outro   ________________________________________________________________    
 

Documentos de entrega obrigatória 
Alimentação: documentos de identificação do/a aluno/a e encarregado/a de educação; declaração da Segurança Social ou 
Entidade Patronal comprovativa do posicionamento do Escalão do Abono de Família; comprovativo de abono complementar 
por deficiência e/ou documento comprovativo do programa educativo individual se aplicável 
AAAF (antigo - Prolongamento de Horário): documentos de identificação do/a aluno/a e encarregado/a de educação e dos 
restantes elementos do agregado familiar; IRS do ano civil anterior; recibos de vencimentos atualizados de todos os 
elementos do agregado familiar; comprovativo da despesa com arrendamento ou aquisição de habitação própria; 
comprovativo de pensões (alimentos, sobrevivência, assistência a terceiros, subsídio de desemprego, doença, rendimento 
social de inserção, outros); comprovativo de despesa com doença crónica devidamente comprovada   
 

4. PRETENDE SUBSÍDIO (apenas para transporte) Sim   Não  

No caso de pretender subsídio para transporte tem de entregar obrigatoriamente: documentos de identificação do/a 
aluno/a e do/a encarregado de educação; IRS do ano civil anterior; recibos de vencimentos atualizados de todos os 
elementos do agregado familiar; comprovativo da despesa com arrendamento ou aquisição de habitação própria; 
comprovativo de pensões (alimentos, sobrevivência, assistência a terceiros, subsidio de desemprego, doença, rendimento 
social de inserção, outros); comprovativo de abono complementar por deficiência e/ou documento comprovativo do 
programa educativo individual se aplicável; comprovativo de despesa com doença crónica devidamente comprovada; 
fotografia tipo passe, no caso do transporte ser em carreira pública 
 

5. CONFIRMAÇÃO PELO/A ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO 
 

O/A Encarregado de Educação assume inteira responsabilidade, nos termos da Lei, pela exatidão e veracidade de 
todas as declarações constantes neste boletim, bem como das Normas de Ação Social Escolar. 
Tomei conhecimento e autorizo o tratamento informático dos dados constantes deste requerimento, 
 

Em ____ / _______ / _________       ____________________________________________________ 
         Assinatura do/a Encarregado/a de Educação 

✂ 
 

COMPROVATIVO A DEVOLVER AO REQUERENTE/ENCARREGADO/A DE EDUCAÇÃO 
 

N.º de registo _________________   Nome do/a Aluno/a________________________________________________________________________ 
Matriculado/a no Ano Letivo 2017/2018 no Estabelecimento de Ensino:  ______________________________________________ 
Recebi todos os documentos necessários:  Sim          Não   Data ____ / _______ / _________  
Assinatura de quem recebe __________________________________________________________________________________________________ 
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Observações: 
 
 
 
 
 
 

Observações: 
 
 
 
 
 
 

 
A preencher pelos Serviços de Ação Social 

 
 

Análise Técnica 
 

Requerimento está bem instruído (com a documentação obrigatória)   Sim          Não  
Foi realizado algum contacto telefónico com o/a Encarregado/a de Educação Sim          Não  
 

 
 
 
 
 
  
 

Cálculo:  
 
 Rendimento Per Capita (rpc): R-(C+I+H+S)             Valor:  __________, ___ € 
              N 
  
 

Alimentação     Escalão A        Escalão B   
 
AAAF (antigo prolongamento de horário)   Subsídio para Livros e Material Escolar 
1.º Escalão  Valor: ________  , _____ €   Escalão A              Valor ________, ____ €  

2.º Escalão  Valor: ________  , _____ €   Escalão B              Valor ________, ____ € 

3.º Escalão  Valor: ________  , _____ € 

4.º Escalão  Valor: ________  , _____ €    Transporte (com subsídio) 

5.º Escalão  Valor: ________  , _____ €   Escalão A              Valor ________, ____ € 

6.º Escalão  Valor: ________  , _____ €   Escalão B              Valor ________, ____ € 

        
Frequência Pontual AAAF   Sim  Não   Transporte (sem subsídio) 
Valor ________, ____ €     Valor ________, ____ € 
     
 
 
Análise realizada por: ________________   Proposta técnica: Deferimento  
Em ____ / ______________ / ______________          Indeferimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✂ 
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