
   

 

  

 

 

 

Av. Dr. Salgado Zenha–4460-105 Guifões MTS           
Tel:229520565   sec1@eb23passosjose.com.pt www.aeirmaospassos.pt 

 

A V I S O 
 

SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Avisam-se todos os Encarregados de Educação que decorre entre 15 abril e 15 de junho de 

2018 impreterivelmente, o prazo de candidatura ao Subsídio de Ação Social Escolar para o 

ano letivo de 2018/2019, para os alunos que vão renovar a matrícula. Os alunos que se vão 

matricular entregam a candidatura no ato da matrícula. 

 

Os interessados deverão entregar, no prazo acima referido, nos Serviços de Administração 

Escolar, na Escola Básica Irmãos Passos (sede) o boletim de candidatura ao subsídio e a 

fotocópia da declaração, emitida em 2018 pela Segurança Social ou outro serviço 

processador, referente ao posicionamento no escalão de abono de família. 

 

O levantamento do formulário de candidatura pode ser efetuado através da página 

eletrónica do agrupamento em www.aeirmaospassos.pt e junto das Coordenadoras das 

Escolas do Agrupamento. 

 

A entrega da candidatura deverá ser entregue exclusivamente nos Serviços 

Administrativos (sede) do Agrupamento Escolas Irmãos Passos, no horário das 9:00 horas 

às 13:00, dentro do período em cima estipulado. 

 

No caso de algum dos progenitores se encontrar desempregado há mais de 3 meses e há 

menos de 2 anos com o escalão da Segurança Social superior ao 1, deverá entregar uma 

declaração relativa a essa situação, emitida pelo Centro de Emprego com data de 2018. 

 

Atenção: 

As candidaturas que não forem entregues dentro da data limite, só poderão efetuá-la a 

partir do início do ano letivo, autorizadas superiormente através de requerimento dirigido 

ao Diretor. (Os transtornos que possam advir daí serão responsabilidade dos Encarregados de Educação). 
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Excecionam-se desta situação os alunos transferidos de outro estabelecimento de ensino 

ou que a situação económica/social do agregado familiar sofra alterações em data 

posterior.  

 

Alerta-se os Encarregados de Educação que deverão ler atentamente as normas do Seguro 

Escolar e Regulamento Interno (que se encontram na página do Agrupamento 

www.aeirmaospassos.pt e nos SAE), a fim de se evitarem constrangimentos futuros. 

 

 Relembramos que os alunos que têm de utilizar os óculos na disciplina de Educação Física 

têm que apresentar uma declaração médica até ao início do ano escolar. 

 

         Guifões, 09 de abril  de 2018 

 

O Diretor 

                                                                                   ______________________ 

                                                                                                    (Paulo Alexandre Brito Pais Gaspar)                                                       
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