Escola Secundária de
Fonseca Benevides
Ação Social Escolar
Ensino a Distância
Senhores diretores de turma
Solicitamos a vossa colaboração na divulgação do processo de candidatura a bonificações
para o próximo ano letivo.

1 – Cada diretor de turma deve, para além de ler o documento anexo, sensibilizar os alunos
carenciados para os direitos que lhes assistem;

2 – As condições para obtenção das bonificações da Ação Social Escolar encontram-se
descritas na folha anexa, que devem ser dadas a conhecer aos alunos e seus encarregados
de educação;

3 – Para esclarecimentos mais pormenorizados, os alunos, ou encarregados de educação,
devem contactar os serviços administrativos.

Agradeço desde já a vossa atenção.

Lisboa, 26 de abril de 2018

O Diretor

João Santos

Escola Secundária de
Fonseca Benevides
Apoio Sócio Educativo
Ensino a Distância
(Direitos dos alunos carenciados)

1 – Objetivos da Ação Social Escolar:
Auxiliar alunos provenientes de famílias com menores recursos económicos.

2 – Como?
Através de bonificações que se destinam à aquisição de livros, material escolar, alimentação,
isenção de propinas.
3 – Procedimento para aceder às bonificações:
Adquirir em qualquer escola, o “Boletim de ASE“, preencher cuidadosamente e anexar
obrigatoriamente os seguintes comprovativos:
- Declaração do Escalão de Abono de Família emitida pela Segurança Social ou outra
Entidade Pública (imprescindível). Esta declaração tem de estar com data posterior ao final
das aulas do presente ano letivo.
- No caso de desemprego, fotocópia de inscrição na Segurança Social e Centro de
Emprego e Formação Profissional.
4 – Entrega da documentação:
A documentação indicada no ponto anterior, depois de devidamente preenchida, é entregue
nos serviços administrativos, em conjunto com a renovação de matrícula para o próximo ano
letivo. Deve também apresentar fotocópia do NIB/IBAN do aluno ou do Encarregado de
Educação.
Caso envie pelo Correio (CTT) para a escola deve vir dirigido ao respetivo Diretor de
Turma/Tutor
5 – Dúvidas: Contactar os serviços administrativos.

