
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Processo nº:
A preencher pelos serviços

Classi�cação obtida

MODELO A Nº18 V1ı2019

CANDIDATURA ANO LETIVO            /

Escalão:

Posicionamento Escalão _______ 

Reposicionamento Escalão _______

O/A Diretor/a 

_________________________ 

Identi�cação (todos os campos são de preenchimento obrigatório)
Nome completo do aluno/a Data de nascimento (dd/mm/aaaa)

Nome do Pai 

Nº do Documento de Identi�cação (CC, BI) Nº do Cartão de Contribuinte

Nome da Mãe 

Contacto do aluno/a (casa e/ou telemóvel)

E-mail do/a aluno/a Código Postal

Código Postal/Localidade

Freguesia

E-mail do/a Encarregado/a de Educação

Nome o/a Encarregado/a de Educação (preencher se diferente do Pai ou da Mãe)

Morada (preencher se diferente do/a aluno/a

Ano que frequenta  Turma Ano que irá frequentar

Termo de Responsabilidade
O/A encarregado/a de educação do/a aluno/a assume inteira responsabili-
dade, nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações constantes 
deste boletim e/ou de quaisquer outros documentos anexos ao mesmo. 
Falsas declarações implicam, para além de procedimento legal, imediato 
cancelamento dos subsídios atribuídos e reposição dos já recebidos.

Guimarães, 

Assinatura do/a aluno/a: 

______________________________________________________

Assinatura do/a aluno/a encarregado 

_________________________________________________

Localidade Concelho

Contacto

Pai

Morada do Agregado Familiar (preencher se diferente do Pai ou da Mãe)

Contacto do Pai Contacto da Mãe           

Nº de pessoas do agregado familiar 
(com o aluno)

Mãe

Escola Secundária Martins SarmentoPara devolver ao aluno

Nome do aluno  

Ano letivo                 /                                 Data 

Assinatura do/a funcionário/a ___________________________________________________________________

Fez entrega de todos os documentos necessários: Sim Não

A B
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