Regulamento Bolsas Estudo 2021/2022

Financiamento de 50% ou de 25% (irmãos) da propina anual total (componente letiva e
alimentação). Exclui despesas de renovação de matrícula e outros extras.

Todos os alunos do Colégio Senhora da Boa Nova (CSBN), que pretendam frequentar, no ano
letivo de 2021/2022, entre o 2.º e o 9.º ano, inclusive. Não se destina a alunos que frequentarão
o CSBN pela primeira vez.

Contribuir para que se mantenham no Colégio bons alunos, atrair e cativar outros, em situação
económica frágil, cujos Encarregados de Educação apreciam e acreditam no projeto
pedagógico.

- Não possuir, através do agregado familiar em que se integra, um rendimento médio mensal
(RMM) per capita (1) superior a 1,5 vezes o salário mínimo nacional;
- Ter obtido, no ano letivo anterior, a classificação média de Bom (1º Ciclo) ou nível 4 (2.º e 3.º
Ciclo);
- Ter bom comportamento e ausência de ocorrências de natureza disciplinar grave;
- Ter parecer favorável do Conselho Pedagógico do CSBN;
- Não ter qualquer dívida pendente no Centro Paroquial do Estoril (CPE), no momento da
candidatura.

As candidaturas devem ser remetidas (por correio ou entregues na Portaria do Centro
Paroquial do Estoril) entre 26 de julho a 6 de agosto.

A lista de beneficiários de bolsas será afixada na receção do CPE, a partir de 1 de setembro.
- Documentos de identificação de todos os elementos que compõem o agregado;
- Cópia da declaração e comprovativo de liquidação de IRS, relativa ao ano civil anterior;
- Cópia dos 3 últimos recibos de vencimento dos Pais (em caso de desemprego,
declaraçãoda Segurança Social com indicação do valor do subsídio de desemprego);
- Comprovativo das despesas de habitação.

Rendimento per capita

Mediante deliberação da direção do CPE, ouvido o parecer do Conselho Pedagógico do
CSBN.
As falsas declarações prestadas têm como consequência a anulação do processo de
candidatura à bolsa de estudo ou a cessação da bolsa já atribuída, incluindo a reposição
das prestações já pagas.
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Contribuições obrigatórias
RLA/12 - Renda mensal (limite = SMN)
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Aos alunos do 2.º e 3.º Ciclo, com nível 5 a todas as disciplinas, no 3.º Período do ano letivo
2020/21 é automaticamente atribuída uma bolsa de 25%.

