
 

ALCARIA EDUCA 

Ano Letivo 2022/2023 

REQUERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ALUNO(S) 

 

Nome   _______________________________________________________________________________________________ 

CCn.º ________________, Válido até ___/____/______ NIF _______________________ Idade ________________________ 

Morada _______________________________________________________________________________________________ 

Escalão SS ___________________ 

 

Nome   _______________________________________________________________________________________________ 

CCn.º ________________, Válido até ___/____/______ NIF _______________________ Idade ________________________ 

Morada _______________________________________________________________________________________________ 

Escalão SS ___________________ 

 

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Nome   _______________________________________________________________________________________________ 

CCn.º ________________, Válido até ___/____/______ NIF _______________________ Idade ________________________ 

Morada _______________________________________________________________________________________________ 

Contatos _____________________________   email __________________________________________________________ 

 

Documentação necessária: 

a) Comprovativo do Escalão de Abono de Família da Segurança Social ou equivalente em que o educando se insere;  

b) Cópia e/ou apresentação dos documentos de identificação da criança, pai e/ou mãe e/ou representante legal e respetiva autorização; 

c) Recibo/fatura referente ao pagamento dos valores pagos, no caso de livros de fichas escolares. 

d) No caso das renovações devem apenas fazer prova do escalão de capitação em que se encontram. 

 

Declaro, para os devidos efeitos, que as informações constantes dos documentos que apresento para inscrição/renovação no 

processo seletivo são verdadeiras e autênticas e que conheço as condições e as consequências resultantes do presente 

procedimento. 

 

Assinatura do encarregado de Educação ______________________________________________ 

 

Data ___/___/_____  

1.ª CANDIDATURA                

RENOVAÇÃO                         

 

TIPO DE APOIO 

Creche ou Jardim de Infância              

CATL                                                   

Ensino Básico  - 1º Ciclo                     

Ensino Básico  - 2º e 3º Ciclos             

Secundário                                            

 

 

 



 
 

TIPOS DE APOIOS DA JUNTA FREGUESIA 

 

BOLSAS MENSAIS 
 

CRECHE e JARDIM DE INFÂNCIA 
 

Para residentes na Freguesia de Alcaria, nos termos das condições definidas nas normas: 

a) Escalão A - Subsídio mensal de 20,00 €; 

b) Escalão B - Subsídio mensal de 15,00 €; 

c) Escalão C e seguintes - Subsídio mensal de 10,00 €; 

d) Escalão D e seguintes - Subsídio mensal de 5,00 €. 

 

 

 
 

CATL (Atividades de Tempos Livres) 

Para alunos que frequentem a EB1 da Freguesia de Alcaria (residentes/não residentes): 

Bolsa Mensal - 15,00 € - Independentemente do escalão 

 

ENSINO BÁSICO – 1º CICLO  

Para residentes na Freguesia de Alcaria: 

 

 

 

 

1 – Oferta de livros de fichas escolares a todos 

os alunos do 1.º ciclo, independentemente do 

escalão a que pertençam e desde que não sejam 

comparticipados por outra entidade. 

 

2 - Oferta gratuita de material escolar a todos 

os alunos que frequentem a EB1 de Alcaria 

(Kit a definir). 

 

 

 

ENSINO BÁSICO - 2º E 3º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO  

Para residentes na Freguesia de Alcaria: 

• Comparticipação anual de 40,00 € - Escalão A; 

• Comparticipação anual de 30,00 € - Escalão B e seguintes. 

 

 


