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IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  CCOOMMUUNNIIDDAADDEE  EESSCCOOLLAARR  

Aviso aos Pais e/ou Encarregados de Educação 

Candidatura a Subsídio (ASE) – Ano Letivo 2021/2022 
 
 

Informam-se os Pais e/ou Encarregados de Educação dos alunos, posicionados nos 1.º 

e 2.º escalões, que a ccaannddiiddaattuurraa  aaoo  SSuubbssííddiioo  nnoo  ââmmbbiittoo  ddaa  AAççããoo  SSoocciiaall  EEssccoollaarr,,  

iirráá  ddeeccoorrrreerr  eennttrree  ooss  ddiiaass  0055  ee  3311  ddee  jjuullhhoo  ddee  22002211..  

Esta candidatura deverá ser efetuada pelos Encarregados de Educação dos alunos do 2.º e 

3.º ciclos e dos alunos que frequentam, atualmente, o 4.º ano e se irão matricular no 

5.º ano. Excetuam-se os alunos do 9.º ano que o deverão fazer na escola em que vão 

frequentar o 10.º ano. 

Para este efeito, deverão imprimir o boletim de candidatura (Requerimento de 

Subsidio/Ação Social Escolar 2021/2022), em anexo, preencher e entregar nos Serviços 

Administrativos do Agrupamento, juntamente com a Declaração da Segurança Social, 

onde consta o escalão do abono de família em que se encontram posicionados os 

descendentes, devidamente atualizada (2021) e assinada ou, quando se trate de 

trabalhador da Administração Pública, a declaração emitida pelo serviço processador, 

que comprove o seu posicionamento nos escalões de atribuição de abono de família. 

No caso de um dos progenitores estar em situação de desemprego há 3 ou mais meses e 

lhe seja atribuído o 2.º escalão do abono de família, deve também ser entregue o 

documento emitido pelo Centro de Emprego que comprove esta situação. Alunos que 

apresentam necessidades educativas de caráter permanente e que estejam posicionados 

no 2.º escalão, serão posicionados no escalão mais favorável. 

Os Encarregados de Educação que tenham dificuldades no preenchimento do boletim, 

poderão fazê-lo nos Serviços Administrativos do Agrupamento no ato da entrega da 

declaração de abono de família.  

Serão excluídos os boletins de candidatura que: 

 Sejam entregues fora do prazo estabelecido; 

 Contenham declarações falsas ou omissas; 

 Estejam incompletos ou mal preenchidos e não sejam corrigidos nos prazos 

anteriormente fixados. 

  

LLeeggiissllaaççããoo  aapplliiccáávveell::  DDeessppaacchhoo  nn..ºº  88445522--AA//22001155,,  ddee  3311  ddee  JJuullhhoo,,  aalltteerraaddoo  ppeelloo  

DDeessppaacchhoo  nn..ºº  55229966//22001177,,  ddee  1166  ddee  JJuunnhhoo  ddee  22001177  ee  nn..ºº77225555//22001188,,  ddee  3311ddee  JJuullhhoo..  
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