
 
                  DGEstE - Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

                 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS-145373 

               (Sede: Escola Secundária José Belchior Viegas-400440) 

 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  

CANDIDATURA A AUXILIOS ECONÓMICOS - 2018/2019 

 

De acordo com a legislação em vigor (Despacho n.º 8452-A/2015, de 31/07, com as alterações introduzidas 

pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16/06), têm direito a beneficiar destes apoios os alunos pertencentes aos 

agregados familiares integrados no 1.º (A), 2.º (B) e 3.º (C) escalão de rendimentos, determinados, para 

efeitos de abono de família. O escalão C, atribuído pelo OGE para 2017 (Lei n.º 42/2016, de 28/12), para os 

alunos do 2.º e 3.º ciclos e secundário que se encontrem integrados no 3.º escalão, constitui um apoio 

apenas para aquisição de manuais escolares correspondente a 25% do escalão A da ASE.  

Documentos a apresentar: 

 Boletim de candidatura, disponível nos serviços administrativos da Escola EB 2,3 Poeta Bernardo Passos, 

da Escola Secundária José Belchior Viegas (sede) e na página do agrupamento em http://www.aejbv.pt/, 

devidamente preenchido e assinado. 

 Fotocópia da declaração do escalão do abono de família (emitido pela segurança social ou pela entidade 

empregadora, no caso de trabalhadores da administração pública). 

 Se, se encontrar em situação de desemprego involuntário há três ou mais meses, apresentar declaração 

do Centro de Emprego a confirmar tal situação. 
 

A documentação acima referida, deverá ser entregue nas respetivas escolas, consoante o nível de ensino, 

impreterivelmente, até ao dia 15 de junho de 2018. 
 

Notas importantes:  

 Alerta-se para a importância do cumprimento do prazo indicado, sob pena de os auxílios não serem 

atribuídos em tempo útil e atrasar a entrega dos manuais escolares. 
 

 Os alunos que tiverem direito ao subsídio escolar, NÃO podem encomendar, nem adquirir os 

manuais escolares, SEM ANTES passar pelas respetivas escolas a fim de saber se os manuais 

existem na Bolsa de Manuais e SEM ANTES levantar a requisição passada pelos Serviços de Ação 

Social Escolar. 

 
São Brás de Alportel, 03 de maio de 2018 

                                  A diretora, 

              Nídia de São José Correia Amaro 

Período de candidaturas Horário 

07 de maio  
a  

15 de junho de 2018 

Segunda-Feira 
Das 9 às 13 horas 

Terça, Quarta, Quinta e 
Sexta-Feira 

Das 9 às 16 horas 

 PRÉ-ESCOLAR e 1.º CICLO 

 3º CICLO - PCA 
 ENSINO SECUNDÁRIO 

Nos serviços administrativos da 

 ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

 2.º CICLO 
 

 3.º CICLO 

Nos serviços administrativos da 

 ESCOLA EB 2,3 POETA BERNARDO PASSOS 

http://www.aejbv.pt/

