AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Candidatura aos Auxílios Económicos
2019/2020
Exmo(a). Senhor(a) Encarregado(a) de Educação:
Os auxílios económicos constituem uma modalidade de apoio socioeducativo destinado aos alunos
inseridos em agregados familiares cuja situação económica determina a necessidade de
comparticipações para fazer face aos encargos com refeições e outro material às crianças que
frequentem a educação pré-escolar e aos(às) alunos(as) dos ensinos básico e secundário.
Deste modo, as famílias que pretendam beneficiar de ação social escolar (ASE) deverão candidatar-se
à sua concessão, de acordo com a condição sócio económica do respetivo agregado familiar,
traduzido pelo posicionamento nos escalões de rendimento para atribuição de abono de família.
Aos escalões 1, 2 e 3 do abono de família correspondem, respetivamente, os escalões A, B e C da
ação social escolar.
Procedimentos:
 O(A) Encarregado(a) de Educação deve, de acordo com o calendário abaixo indicado:
a) entregar nos Serviços Administrativos da Escola Secundária Matias Aires fotocópia do
documento que faz prova do posicionamento nos escalões de atribuição de Abono de
Família com data de emissão de 2019 e fotocópia do IBAN onde conste o nome do titular
da conta que deve corresponder ao(à) Encarregado(a) de Educação;
b) entregar nos Serviços Administrativos da Escola Secundária Matias Aires, o boletim de
candidatura devidamente preenchido;
c) exibir Cartão de Cidadão/BI ou Passaporte e Número de Contribuinte.
Anos
Pré-Escolar, 1.º, 2.º, 3.º e 4.º
5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º
10.º, 11.º e 12.º

Data de Entrega
03 a 28 de junho
03 a 28 de junho
03 a 28 de junho

Horário
2ª, 3ª 5ª e 6ª feira:
das 9,00 às 12,30 e das 14,00 às 16,00
4ª feira: das 9h00 às 13h00

Observações:
 o documento que faz prova do posicionamento nos escalões de atribuição de Abono de
Família é emitido pelos Serviços da Segurança Social. A referida declaração pode ser obtida
presencialmente nos Serviços da Segurança Social ou on-line, através dos Serviços de
Segurança Social direta (https://www.seg-social.pt/consultas/ssdirecta/) “menu prestações”
emissão de declaração de situação de prestações familiares;
 o boletim de candidatura pode ser obtido através do site http://www.aeams.pt/;
 no caso de trabalhador das Administrações Públicas, documento emitido pelo serviço
processador indicando o Abono de Família.
Serão rejeitadas as candidaturas que não venham acompanhadas dos documentos indicados. As
candidaturas apresentadas fora de prazo só serão aceites em situações devidamente justificadas.
Caso necessite de mais informações dirija-se aos Serviços Administrativos da Escola Secundária
Matias Aires.
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