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AVISO

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

ALUNOS DE 2.º E 3.º CICLO

A atribuição de apoios aos alunos de 2.º  e 3.º ciclo no âmbito da Ação Social
Escolar está considerada na Plataforma de Matrículas e Renovações de Matrículas.

Os  apoios  poderão  incluir  fornecimento  de  refeições  sem  custos  ou  a  custo
reduzido,  a  atribuição  de  verba  para  materiais  educativos,  eventualmente  de
suporte  tecnológico,  a  comparticipação  em  visitas  de  estudo,  ou  outros  que
venham a ser definidos pela tutela.

São  abrangidos  pela  Ação  Social  Escolar,  com  comparticipações  maiores  ou
menores, os alunos que a Segurança Social inclui no escalão A ou B e casualmente
C do abono de família.

Para que a Escola tome conhecimento e tenha comprovada esta inclusão na Ação
Social  Escolar  e  no  escalão  respetivo,  o  Senhor  Encarregado  de  Educação,
aquando da matrícula ou renovação de matrícula do seu educando no Portal de
Matrículas, em casa ou presencialmente na Escola, deve:

o Assinalar  que  autoriza  a  conexão  dos  Serviços  Escolares  à
Segurança  Social  (na  secção  “consentimento”) –  com  essa
autorização, os Serviços Escolares acedem diretamente à informação que
consta na Segurança Social, verificando se o aluno tem ou não atribuído
escalão,  e  se  tem,  qual  o  escalão  que  lhe  foi  atribuído.  O  Senhor
Encarregado de Educação não tem de fazer mais movimento nenhum na
Plataforma.

Se não der  essa autorização,  mais  adiante na Plataforma é-lhe perguntado se
usufrui de apoios no âmbito da Ação Social Escolar;  se disser que sim, terá de
anexar no pedido de matrícula/renovação de matrícula a declaração da Segurança
Social que comprova o escalão de abono de família em que o aluno está inserido,
para que os Serviços Escolares o possam incluir nos apoios a atribuir pela Ação
Social Escolar.

Para  esclarecimentos  consulte  os  Serviços  Administrativos  recorrendo  aos
números  de  telefone  e/ou  email  disponibilizados  nos  Avisos  de
Matrículas/Renovações de Matrículas.

Para os alunos de 1.º ciclo, por favor siga as orientações dos Serviços de Educação
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
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