
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

PROCESSO:_______.______._______/______
* Associar ao processo do aluno

REGISTO N.º:  _____ /20___

P.N.º: _________DATA:_____/______/____
* Associar ao processo do aluno

FUNCIONÁRIO:__________________

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DA A.S.E –2021/2022

(Nome Encarregado de Educação)  ___________________________________________________________________, 

Encarregado(a) de Educação do(a) aluno(a) _____________________________________________________________

com o NIF (NIF do Aluno): _____________________________________ que frequenta o 1º Ciclo no Agrupamento de 

Escolas de Alpiarça, com o Escalão _______ atribuído, solicita o Reembolso de Ação Social Escolar 2020/2021.

Anexo para o efeito  fatura(s)/recibo(s) com o valor de aquisição dos livros de fichas e material escolar, assim como o  

comprovativo do NIB para a respetiva transferência.

IBAN:  PT 50  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __

VALOR TOTAL DAS FATURAS/RECIBOS:

NOTA: No caso de insucesso escolar, o encarregado de educação poderá comprovar a aquisição dos livros de fichas no presente ano letivo, caso o  

Agrupamento de Escolas tenha adotado livros de fichas diferentes.

TABELA REFERÊNCIA DE VALORES: * A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

ESCALÃO A

1º ,2º , 3º e 4º Ano ≥ 20 €   □  (A Receber 65 €) 1º ,2º , 3º e 4º Ano < 20 €   □  (A Receber 45 €) 

ESCALÃO B

1º ,2º , 3º e 4º Ano  ≥ 20 €   □  (A Receber 35 €) 1º ,2º , 3º e 4º Ano  < 20 €   □  (A Receber 25 €) 

DECLARAÇÃO:

ESCALÃO A ESCALÃO B

Declaro  que  tenho  conhecimento  que  20,00€  do 
valor  atribuído,  serão  para   utilizar  em  Visitas  de 
Estudo  do  meu  educando  durante  o  ano  letivo 
2020_2021.

ASSINATURA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO*

______________________________________________

Declaro  que  tenho  conhecimento  que  10,00€  do 
valor  atribuído,  serão  para   utilizar  em Visitas  de 
Estudo  do  meu  educando  durante  o  ano  letivo 
2020_2021.

ASSINATURA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO*

______________________________________________

*Assinar no local do Escalão que lhe está atribuído


