
 

 

Ano Escolar: 2021/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
          Autorizo   Não autorizo, que os meus dados pessoais e do meu educando aqui indicados 

sejam usados para efeitos de Ação Social Escolar. 

 
Importante: 

Documentos a anexar: 

Declaração abono de família datada de 2021 a) 

Declaração atual do Centro de Emprego, no caso de existir situação de desemprego no agregado familiar 

Fotocópia do NIB / IBAN (numero de identificação bancária) 

a) As declarações obtidas através da Segurança Social Direta deverão ter assinatura válida. ( √ ) 

Toda a documentação deve ser enviada através do correio eletrónico       secretaria.ase@acoliveira.pt 
 

Prazo de Candidatura – de 26 de abril a 28 de maio de 2021   
 

 

 

 

                  Ação Social Escolar 

Auxílios Económicos ( Refeição e Material Escolar) 
     

Direção Regional de Educação do Norte  

Nome do Estabelecimento de Ensino: Agrupamento Escolas António Correia de Oliveira 

Localidade: Esposende 

Concelho: Esposende 

Estabelecimento de ensino que frequenta: _______________________________________ 

Localidade: _______________________________________________________________ 

Concelho: ________________________________________________________________ 

Estabelecimento de ensino que irá frequentar: ____________________________________ 

Localidade: ______________________ Concelho: ________________________________ 

 

Nº Proc. _____ 

Nome do aluno(a): __________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ________ Natural da Freguesia: ______________________________ 

Concelho de: ______________________________________________________________ 

Nome do Pai: ______________________________________________________________ 

Nome da Mãe: _____________________________________________________________ 

Endereço do Agregado Familiar: _______________________________________________ 

Código Postal: ______-______ Localidade: _______________Tel. ___________________ 

 

Nome do Encarregado de Educação: ____________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Código Postal: _____-_______ Localidade: _______________ Tel. ___________________ 

Ano que frequenta: ___ Turma: ____ 

Ano que irá frequentar: ________ 

 

 

 

 

 

 

Escalão 1                               Escalão 2                           Outro:     
                  

 

Informação do ASE_________________________________________________________ 

                              

  

                                                    DESPACHO 

O Diretor  deliberou incluir o aluno no escalão ___________ 

 

Data ___/___/____                   O Diretor, 

                                                                                   ____________________________ 
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