
 

Região Autónoma dos Açores

Secretaria Regional da Educação e cultura

Direcção Regional da Educação
ESCOLA SECUNDÁRIA VITORINO NEMÉSIO

Nº processo_________

Ano Escolar 20______/20______

Estabelecimento de ensino que frequenta

Estabelecimento que irá frequentar

Localidade Concelho

Nome do aluno______________________________________________________________________________

Ano Mês Dia Natural

Data de Nascimento______/____/____ Freguesia ___________________ Concelho ____________________

Nome do Pai ________________________________________________________________________________

Nome da Mãe _______________________________________________________________________________

Morada do Agregado Familiar__________________________________________________________________

Código Postal _______/_____ Localidade ________________________ Telef __________________________

Nome do Encarregado de Educação _____________________________________________________________

Telefone/Telemóvel _________________/__________________ Telefone do serviço ___________________

Morada _____________________________________________________________________________________

Código Postal __________/_____ Localidade______________________________________________________

Ano que frequenta ____  Turma____  Ano Escolar_____/_____ Curso_________________________________

Ano que irá frequentar ____  Curso _____________________________________________________________

Informação da ASE__________________________________________________________________

Data ______/___/___  Nº_________________ A Técnica ___________________________________

Depacho:

A equipa multidisciplinar de apoio sócio-educativo deliberou incluir o aluno no escalão_____

Data _______/____/_____       O/A Presidente

Ação Escolar

Auxílios Económicos

Subsídio de Estudo/Isenção de Propinas
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similares, como por ex. abono de familia, de todos os filhos,

- Na falta dos documentos anteriores deverá ser apresen-

beneficiários de RSI, mediante declaração da Seg. Social.

 Autorizo a cedência dos dados ao Instituto de Ação Social

com o valor total anual e o escalão do mesmo, etc);

de desemprego farão prova dessa condição através de 

declaração passada pela Segurança Social;

- Estão isentos de apresentação dos documentos

anteriores os alunos institucionalizados, e os alunos

Assinatura do aluno

__________________________________________ , ______ de ___________________ de 20___

Assinatura do Encarregado de Educação

- Os membros do agregado que se encontrem em situação

Sim Não desemprego, pensões de qualquer natureza e prestações

Grau de 

Parentesco com o 

aluno

PREENCHER PELA ESCOLA

RC=[R-(DC+CL)]/(12xN

DC CLRC R N

INFORMAÇÃOES RELATIVAS AO AGREGADO FAMILIAR                                                                                                                                      

Rendimento do Agregado Familiar

Idade Nº Contribuinte

Aluno

ProfissãoNome

Estudante

Notas:

- Entregar cópia de IRS e da Nota de Liquidação Fiscal;

Observ.

5

Termo de responsabilidade

  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 que já 

recebeu.

tada uma certidão de ausência de rendimentos, emitida

pela Repartição de Finanças;

sociais não constantes de declaração fiscal (subsídio de 

- Declarações de rendimentos provenientes de prestações
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