
BOLSA DE MÉRITO (ASE) Ano letivo 2020/2021      

  

 

BOLETIM DE CANDIDATURA  

Alunos do ensino secundário 

 
Condições de candidatura (Despacho n.º8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelo Despacho n.º5296/2017, de 16 de junho e 

pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho):  

1. Ter escalão 1 ou 2 do Abono de Família; 

2. Ter obtido aprovação no ano anterior a todas as disciplinas ou módulos do respetivo plano de estudos; 

Nota 1: a Bolsa de Mérito não é aplicável aos alunos que se encontram a repetir o ano escolar (repetentes, repetição 

voluntária, mudança de curso) 

3. Ter obtido a classificação média anual igual ou superior: 

a. 9.º ano: a 4, arredondada às unidades; 

b. 10.º ou 11.º anos ou equivalentes: a 14 valores, arredondada às unidades. 

Nota2: incluem-se todas as disciplinas, exceto Educação Moral e Religiosa; 

Nota3:nas disciplinas sujeitas a exame, a classificação a considerar é a classificação final da disciplina, após a realização do 

exame. 

Nota 4: a bolsa de mérito é acumulável com outros subsídios; o montante é correspondente a 2 vezes e meia o indexante dos 

apoios  sociais (2,5X438,81€=1097,02€), pago em tranches. 

                        
Nome do/a aluno/a_____________________________________________________________________________, 

nascido a ___/____/_______, natural da freguesia de_________________________, concelho de 

_________________________, filho/a de _____________________________________________________________ e 

de _________________________________________________________________, tendo concluído, na Escola 

______________________________, no ano letivo de 2019/2020, o ______.º ano de escolaridade, na turma _____ / 

curso ______________________________________, com a média de ________ , apresenta a sua candidatura à Bolsa 

de Mérito para o ano letivo de 2020/2021, ano em que irá frequentar o ____º ano do Ensino Secundário, na Escola 

Secundária Rafael Bordalo Pinheiro. 

 
 

Assinatura do aluno/a:_______________________________________________________________________________ 

Assinatura do E. E. :__________________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/________ 

(A preencher pelos serviços) 

Informação sobre a situação escolar 
 

Escalão______ do Abono de Família e Escalão ASE:___ 
 
Confirmo a média de:________valores 
 
Data:____/____/2020 
 
___________________________________________ 
 

 Despacho: 

 

Homologo a atribuição/não atribuição da Bolsa de Mérito. 

 

Data:____/____/2020 

A diretora: 

                      ____________________________________ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RECIBO - CANDIDATURA À BOLSA DE MÉRITO 

Nome do aluno ___________________________________________________________________________________ 

Data de entrega da candidatura:___/_________/2020 

O/A assistente técnico/a:___________________________________________________________________________ 

(a preencher pelos Serviços Administrativos) 

Entrada n.º:__________________ 

Data:_______________________ 

N.º Processo do aluno:_________ 


