
 
 

 

AVISO 
 

1. SUBSÍDIO/BOLSA DE MÉRITO (ASE) 
Os alunos que pretendam candidatar-se ao ASE devem fazê-lo, preferencialmente, de 14 de maio a 12 de 

junho de 2019, para tal, devem: 

 adquirir os boletins de candidatura na Papelaria da Escola; 

 entregá-los nos Serviços Administrativos (das 09:30h às 16:30h) devidamente             preenchidos. 

2. O Boletim do ASE deve ser acompanhado de: 
 

 Prova do seu posicionamento nos escalões de atribuição de abono de família (documento emitido 

pelo serviço competente da Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração 

Pública, pelo serviço processador); 

 Declaração passada pelo Centro de Emprego (no caso de um dos progenitores estar desempregado há 

mais de 3 meses e lhe esteja atribuído o 2º Escalão de Abono de Família); 

 Fotocópia do BIC/SWIFT/NIB/IBAN do Encarregado de Educação. 

3. Bolsa de Mérito: 
 Para ter direito a bolsa de mérito é necessária aprovação em todas as disciplinas, ou módulos, do plano 

curricular: 

a) 9º ano de escolaridade – classificação igual ou superior a 4 (quatro valores), arredondada às unidades; 

b) 10º ou 11º ano de escolaridade, ou equivalentes – classificação igual ou superior a 14 (catorze valores), 

arredondada às unidades. 

4. Manuais Escolares 
 Os alunos devem devolver os manuais comparticipados, com os apontamentos escritos devidamente 

apagados, até ao dia: 

 1º ciclo: 25 de junho (entregar à coordenadora da escola) 

 2º ciclo: 14 de junho (entregar nos serviços administrativos da Egas Moniz) 

 7º e 8º anos: 14 de junho (entregar nos serviços administrativos da Egas Moniz todos os manuais 

com a exceção dos de Português e Matemática) 

 9º ano: 13 de julho (entregar nos serviços administrativos da Egas Moniz). Caso realizem exames 

na 2ªfase devem entregar os manuais no dia 4 de agosto. 

 10º ano: 14 de junho (entregar nos serviços administrativos da ESFH todos os manuais exceto os 

das disciplinas sujeitas a exame nacional)  

 11º ano: 13 de julho (entregar nos serviços administrativos da ESFH todos os manuais exceto os 

das disciplinas que terminam no 12º ano com exame nacional) Caso realizem exames na 2ªfase 

devem entregar os manuais no dia 4 de agosto. 

 12º anos: 13 de julho (entregar nos serviços administrativos da ESFH). Caso realizem exames na 

2ªfase devem entregar os manuais no dia 4 de agosto. 

 A devolução dos manuais em mau estado ou a não devolução implica o pagamento de multa de 

acordo coma legislação em vigor. 

Guimarães, 14 de maio 2019 

 

A Diretora do AE Francisco de Holanda 

_________________________________ 

(Rosalina de Jesus Rodrigues Pinheiro) 

 


