Boletim de Candidatura
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo Ensino Básico

Câmara Municipal Gondomar
Divisão da Educação

ANO LETIVO: 20___ / 20___
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS __________________________________________ESTABELECIMENTO ENSINO/EDUCAÇÃO_____________________________

1. Dados de identificação do/a aluno/a
Nome ________________________________________________________________________________________________
Data de Nascimento _____ _____ _________ Cartão de Cidadão ________________ Data de validade _____ / ____ / ______
Residência (Localidade) __________________________ Freguesia _______________________________________________
Rua _________________________________________________________________________ N.º/Andar ________________
Código Postal _________ - _____ _______________________________________ NIF N.º ____________________________

2. Dados de identificação do Encarregado de Educação
Nome ____________________________________________________________________Grau de parentesco ___________
Nº de telemóvel___________________________ E-mail _______________________________________________________
Residência (Localidade) __________________________ Freguesia _______________________________________________
Rua ________________________________________________________________________ N.º/Andar ________________
Código Postal _________ - _____ _______________________________________ NIF N.º ___________________________

3. Dados Escolares do/a aluno/a
1.º ciclo ………..
Frequência Escolar

…………………………..Ano de escolaridade (do 1.º ao 4.º ano) ___________________

Pré-Escolar……
NEE (unidade)…………..

(ao abrigo do DL n.º 3/2008, de 7 de janeiro)

4. Serviço requerido
Ensino Básico 1.º Ciclo (do 1.º ao 4.º ano)

Fornecimento de Refeições Escolares………………………………………….…
Auxílios Económicos……………………………………………………………………….

Educação Pré-Escolar (JI)

Fornecimento de Refeições Escolares …………………………………………....
Alargamento de Horário………………………………………………………………...

5. Candidatura aos apoios Ação Social Escolar
Deseja candidatar-se às modalidades de apoio de Ação Social Escolar? Sim
Deliberação de Câmara de

Não

(Continuar a preencher todos os pontos deste boletim)

(Passar para o ponto 8)

Declaração do abono de família

Outro documento

Qual? ____________________________________________

Situação Profissional de um dos progenitores …… Desempregado SIM

Há mais de 3 meses (1)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibo confirmativo da entrega do Boletim de candidatura
Recebi do/a aluno/a ________________________________________________________________________________________________
O Boletim de Candidatura para o/s serviço/s ___________________________________________________ , em ______ / ______ / ______
Escola/Jardim de Infância ______________________________________ O/A Funcionário/a ______________________________________

6. A preencher pelos serviços do Agrupamento de Escolas
O/A aluno/a encontra-se matriculado no estabelecimento de ensino/educação e/ou ano de escolaridade referido.
Foram verificados os dados mencionados neste formulário bem como cumpridos os requisitos nos termos do Regulamento
Geral de Proteção de Dados.
Data _________________________________ de ________________________________ de __________________
O/A Funcionário/a do Agrupamento de Escolas ______________________________________________________________

7. Documentos obrigatórios a apresentar
Declaração do abono de família………………………………………………………………………………………………………………………………………
Declaração do Centro de Emprego (1)…………………………………………………………………………………………………………………………….
Declaração da Segurança Social (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………

8. 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.
Data ___________________________ de __________ de _______________________ de ________
Assinatura do Encarregado de Educação_____________________________________________________________________

9. A preencher pelos serviços da Autarquia

Análise da candidatura e proposta de inclusão
Candidatura devidamente instruída:
Declaração do abono de família – Escalão _______
Em caso de desemprego: Declaração do Centro de Emprego

Declaração da Segurança Social

Data ____________________ , _______ de _______________________________ de ______________
O/A Técnico da Divisão da Educação ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Despacho
Deferido,
Aluno/a posicionado/a no Escalão: … A

……………… B

……………….. C

da Ação Social Escolar

Indeferido,
Motivo _______________________________________________________________________________________________________________________
Data ____________________ , _______ de _______________________________ de ______________
O/A Vereador/a da Educação,

______________________________________________
(Assinatura)

Documento a apresentar obrigatoriamente:
- Declaração de escalão de abono de família;
Para requerer prolongamento de horário:
- Declaração da entidade patronal de ambos os progenitores ou em caso de separação do EE em como
estão em regime de trabalho.

