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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
CANDIDATURA a BOLSAS de MÉRITO
Informação aos alunos de 10.º e seguintes
A Bolsa de Mérito é uma prestação pecuniária destinada a custear as despesas inerentes
ao prosseguimento de estudos (no Ensino Secundário), a atribuir ao aluno carenciado que
revele mérito escolar. Por isso, só pode candidatar-se à atribuição de Bolsa de Mérito o
aluno que, cumulativamente:
► seja abrangido pelos auxílios económicos em 2019/2020;
► tenha obtido, em 2018/2019, classificação que releve o mérito (igual ou superior ao nível
4, arredondada às unidades para, os alunos 9.º ano e classificação igual ou superior a 14
valores, arredondada às unidades, para os alunos dos 10.º, 11.º anos e cursos
profissionais).
Mais se informa que, a candidatura à bolsa de mérito é feita nos 5 dias seguintes, após
serem afixadas as notas do 3º período. Os alunos que entendam estar em condições de
ser contemplados poderão adquirir e entregar, no S.A.S.E. o boletim de candidatura a
bolsa de mérito devidamente preenchido (exceto a média).
Mais se informa que, a candidatura à bolsa de mérito é feita até ao dia 30 de setembro de
2019.
Os alunos que entendam estar em condições de ser contemplados poderão adquirir e
entregar, na secretaria o boletim de candidatura a bolsa de mérito devidamente
preenchido.

Algueirão, 29 de maio de 2019
A Diretora
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BOLSAS DE MÉRITO A ALUNOS CARENCIADOS
ENSINO SECUNDÁRIO
BOLETIM DE CANDIDATURA
ANO LETIVO 2018/2019
_______________________________________________________________________________________,
nascido(a) a ____/____/_____ , CC nº____________________ natural da freguesia de_________________,
concelho de______________________________________, filho de ______________________ exercendo a
profissão de _____________________________________________________________________________
e de _________________, exercendo a Profissão de ___________________________________________,
tendo concluído na Escola_________________________________________________________________
no ano letivo de 2017/2018 o _____º ano, com a média de __________(*), apresenta a sua Candidatura à
bolsa de mérito para o ano 2018/2019, ano em que irá frequentar o ______º Ano do Ensino Secundário, na
Escola_____________________________________________.

___________________________, de __________________ de 2018

Assinatura do(a) aluno(a) ___________________________________________________________

Assinatura do Encarregado de educação_________________________________________________

(*) Confirmo a média de ______
Data ___/___/___

O(A) Diretor(a)
________________

Documentos a entregar:
 Cartão de Cidadão do aluno e encarregado de educação, mostrar originais no acto da candidatura ( para conferência);
 Fotocópia da declaração do escalão de abono de família;
 Documento comprovativo do NIB, onde conste o nome do titular da conta.
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