
 

 

 

Informação Ano Letivo 2019/2020 

 

Ação Social Escolar (ASE)  

 

O que é a Ação Social Escolar? O que contempla? 

A Ação Social Escolar (ASE) é uma medida de apoio que se destina a comparticipar as despesas 

escolares dos alunos e serve para a aquisição de material escolar, refeições e transportes. No pré-

escolar o subsídio de Ação Social Escolar destina-se ao pagamento de refeições e, no ensino secundário, 

os alunos podem candidatar-se para usufruir da Bolsa de Mérito (comparticipação monetária e 

acumulável com a atribuição dos auxílios económicos definidos para os alunos carenciados) se 

satisfizerem os requisitos legais.  

 

O que devo fazer para beneficiar dos subsídios de Ação Social Escolar? 

Para beneficiarem da atribuição destes subsídios, os encarregados de educação dos alunos, no ato da 

matricula, sob a pena de não ser atribuído o respetivo escalão ao seu educando devem preencher os 

modelos de candidatura que se encontram disponíveis no Serviços Administrativos da escola sede do 

Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo, fazer-se acompanhar do cartão de cidadão do aluno e do 

encarregado de educação e fazer prova do seu posicionamento nos escalões de atribuição de abono de 

família, mediante a entrega de documento emitido pelo serviço competente da Segurança Social ou, 

quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador. 

O Encarregado de Educação que não complete o processo no ato da matricula deverá fazê-lo 

impreterivelmente até ao dia 30 de junho do corrente ano. Ultrapassado o prazo, só serão admitidos 

para análise as situações excecionais.  

Contudo, ao longo do ano letivo, a atribuição de subsídio do ASE pode sofrer alterações consequentes 

das alterações dos rendimentos do agregado familiar. É essencial que a documentação que faz prova da 

atribuição dos subsídios esteja atualizada sempre que haja alterações, ou que seja exigida de 3 em 3 

meses. 

Os processos de candidatura a subsídios são analisados e decididos pelos serviços de Ação Social Escolar do 

Agrupamento de Escolas. 

A utilização dos benefícios concedidos no âmbito da Ação Social Escolar só são efetivos a partir da data de 

decisão do Agrupamento. 

 



Prazo de entrega da declaração do posicionamento no escalão da Ação Social Escolar? 

O documento deve ser entregue nos serviços administrativos da escola Dr. António Granjo até ao dia 30 

de junho do corrente ano. Ultrapassado o prazo, só serão admitidos para análise as situações 

excecionais. 

 

O que determina o escalão de Ação Social Escolar? 

O escalão de Ação Social Escolar é indexado ao escalão de abono de família de que beneficia o aluno, tal 

como apresentado no quadro seguinte: 

ESCALÃO CAPACITAÇÃO 

A Escalão 1 de Abono de Família 

B Escalão 2 de Abono de Família 

C Escalão 3 de Abono de Família 

  

Caso, nos termos da lei, ocorra reavaliação do escalão de rendimentos para efeitos da atribuição do 

abono de família, pode haver reposicionamento em escalão de apoio (nos termos do art. 14º do Dec.-

Lei nº 176/2003, de 2 de Agosto). 

Os escalões de capitação e valores das comparticipações dos apoios socioeconómicos para cada ano 

letivo são atualizados anualmente através da publicação de um Despacho da Tutela. 

Os alunos oriundos de agregados familiares posicionados no escalão de apoio B, em que um dos 

progenitores se encontre na situação de desemprego involuntário, há três ou mais meses, são, sem 

prejuízo dos requisitos de prova exigidos, reposicionados no escalão de apoio A, enquanto durar esta 

situação.  

Considera-se na situação de desemprego: 

 a) Quem, tendo sido trabalhador por conta de outrem, se encontre desempregado e inscrito como tal 

no respetivo centro de emprego, há três ou mais meses; 

 b) Quem, tendo sido trabalhador por conta própria e se encontre inscrito no respetivo centro de 

emprego nas condições referidas na alínea anterior, prove ter cessado a respetiva atividade há três ou 

mais meses.  

A prova da situação de desemprego a que se referem os números anteriores é efetuada junto da escola 

de 3 em 3 meses, por meio de documento emitido pelo Centro de Emprego. 
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