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Condições de acesso ao Cheque-Educação 

1. Ser residente e simultaneamente estudante no concelho Espinho; 

2. Estudar no 1.º, 2.º, 3.º 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º ou 9.º ano em estabelecimento de ensino do 

concelho de Espinho; 

3. Se reunir os requisitos dos pontos 1. e 2., preencher o formulário que segue juntamente com 

este ofício, fazer-se acompanhar de todos os documentos/informações/elementos solicitados e 

entregar na Câmara Municipal de Espinho (Atendimento Municipal) no período de 19 de 

setembro a 31 de outubro de 2017, entre as 9h00m e as 16h00m; 

4. O formulário tem de ser obrigatoriamente preenchido e assinado pelo encarregado de 

educação do aluno e entregue em atendimento presencial na Câmara Municipal de Espinho 

(Atendimento Municipal); 

5. Só serão aceites formulários total e corretamente preenchidos e em que constem todos os 

documentos/informações/elementos exigidos; 

6. O Município de Espinho apenas considerará os alunos e os encarregados de educação 

indicados pelos agrupamentos de escolas; 

7. O Município de Espinho reserva-se o direito de não atribuir o Cheque-Educação aos agregados 

familiares com incumprimento de pagamentos relativos a serviços prestados a alunos em anos 

letivos anteriores; 

8. Outras situações não previstas serão analisadas individualmente pelo Município de Espinho; 

9. Se a candidatura ao Cheque-Educação estiver em conformidade com todas as condições 

descritas nos pontos anteriores, o Município de Espinho efetuará uma transferência bancária 

para a conta do encarregado de educação do aluno, correspondente ao IBAN fornecido. 

 

 

Documentos/elementos necessários para solicitar o Cheque-Educação 

1. Formulário Cheque-Educação (segue juntamente com o presente ofício/condições de acesso); 

2. Comprovativo da morada do aluno (Cartão de Cidadão + pin morada); 

3. Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do encarregado de educação; 

4. NIF do aluno e do encarregado de educação; 

5. Comprovativo do IBAN, com nome do encarregado de educação. 

 


