AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - 2020/2021
FOLHA INFORMATIVA
O principal objetivo da Ação Social Escolar (A.S.E.) é garantir a igualdade de oportunidades de
acesso e sucesso escolares a todos os alunos dos ensinos básico e secundário e adequar medidas de
apoio socioeducativo destinadas aos alunos inseridos em agregados familiares, cuja situação
económica determina a necessidade de comparticipações financeiras.
Esta medida abrange os serviços REFEITÓRIO, BUFETE, PAPELARIA e SEGURO
ESCOLAR que o Agrupamento coloca ao dispor dos alunos.
Nos termos do Despacho n.º 921/2019, de 24 de janeiro, e considerando o alargamento do
regime de gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória
no ensino público, a ASE deixa de abranger os manuais escolares, mantendo-se nesta esfera apenas os
restantes apoios e auxílios económicos.
De acordo com a legislação em vigor, o escalão de apoio em que cada aluno se insere é
determinado pelo posicionamento do agregado familiar nos escalões de rendimento, podendo
beneficiar da A.S.E. os alunos, pertencentes aos agregados familiares integrados nos 1.º e 2.º
escalões do abono de família atribuído pela Segurança Social.
O Encarregado de Educação do aluno que reúne as condições para requerer SUBSÍDIO para o
próximo ano letivo (2020/2021), deve:
- Descarregar a FICHA DE CANDIDATURA da página do Agrupamento na Internet;
- Preencher a FICHA DE CANDIDATURA;
- Enviar a FICHA DE CANDIDATURA** devidamente preenchida para o e-mail
laura.almeida@aems.edu.pt (alunos da Escola Secundária Dr. Mário Sacramento) ou para o e-mail
kateryna.ferreira@aems.edu.pt (alunos da Escola Básica de Aradas) até ao dia 26 de junho de 2020,
acompanhada dos seguintes documentos:
▪

▪

Documento comprovativo do posicionamento nos escalões de abono de família, emitido pelo
serviço competente da Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração
Pública, pelo serviço processador (pode ser descarregado através da página Web da
Segurança Social Direta).
Comprovativo de inscrição no Centro de Emprego (caso esteja desempregado e inscrito à
procura do novo emprego há mais de três meses).

**OBS: A entrega dos documentos também pode ser realizada presencialmente nas Escolas, desde que
façam o agendamento prévio (dia anterior) através dos e-mail’s acima indicados ou através do telefone
234422361 (Escola Sede) ou 234350100 (Escola Básica de Aradas).
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