
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR.ª LAURA AYRES 
JI nº 3 de Quarteira – EB1 /JI da Abelheira –EB1 nº 2 de Quarteira 

EB1/JI da Fonte Santa - EB23 de Quarteira - Escola Secundária Drª Laura Ayres 
 

Escola Sede: Escola Secundária Drª Laura Ayres – Rua do Forte Novo, 8125-214 Quarteira  
Tel: 289301863 - Fax: 289388541; gestao.esla@gmail.com -  www.esla.edu.pt                                      

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – 2019 /2020 
 

Identificação   Nº de entrada: _____________       Ano e Turma 19 /20 _________ 
 

Nome do Aluno: _________________________________________________________________________ 

Nome do Pai: ___________________________________________________________________________ 

Nome da Mãe: __________________________________________________________________________ 

Ano que frequenta: __________                     Turma: ________                 Nº de Processo: _______________ 

Nome do Encarregado de Educação: _________________________________________________________ 

Telefone de contacto: ______________________      e-mail: ______________________________________ 

A preencher pelos Serviços – ASE 

Abono de Família – Escalão de Subsídio                         A Assistente Técnica                    Data: 

 

                                                                                                _________________                  _____/_____/______ 

1ª alteração em: _____/_____/__________ Obs.: ______________________________________________ 

2ª alteração em: _____/_____/__________ Obs.: ______________________________________________ 

Despachos da Diretora 

Escalão:        A     B     C      D                                                                                        em: _____/_____/__________ 

A Diretora: __________________________________________ 

1ª alteração em: _____/_____/__________ Despacho: _________________________________________ 

2ª alteração em: _____/_____/__________ Despacho: _________________________________________ 
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Documentos a apresentar: 

Declaração do escalão do Abono de Família (obrigatório)  

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

O(a) encarregado(a) de educação /aluno(a) está(ão) ciente(s) de que: 

- não pode efetuar a compra /encomenda de manuais escolares, sem antes confirmar quais os que a 

escola tem para lhe emprestar; 

- só poderão ser encomendados /levantados manuais escolares, na livraria, na posse do voucher 

disponibilizado pela plataforma dos manuais escolares; 

- assume inteira responsabilidade pela entrega dos manuais escolares no final do ano letivo, em 

bom estado de conservação, dentro do prazo estipulado (até 22 de junho), nos termos do regulamento 

específico; 

- sabe que, se realizar exame na 2ª fase, apenas ficarão em seu poder, até ao afixar das pautas, os 

livros dessas disciplinas; 

-  a não restituição dos manuais ou a sua devolução em mau estado de conservação implica a 

impossibilidade de atribuição deste tipo de apoio, no ano letivo seguinte, de acordo com o art.º 7º - B do 

Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de setembro. 

                     Li e aceito as condições acima referidas  

Quarteira, ______ de _________________ de 2019 

Assinatura 

 

 

 

Recebi a ficha de candidatura a subsídio do aluno ______________________________________________, 

Com o processo nº _________________ à qual foi dado o nº de entrada ___________________, 

acompanhada da Declaração do Abono de Família. 

Data: ______/______/__________                A Assistente Técnica: 
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