
                                                                                                             

 

                                                                                                                      ,                

                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

AVISO n.º 12 – 2018/2019 

ACÃO SOCIAL ESCOLAR 

Candidatura a apoios SASE 2019/2020 

 

 Informam-se os Senhores Encarregados de educação dos alunos inscritos neste Agrupamento (Pré-escolar, 1.º, 

2.º, 3.º, 4.º, 5.º,6.º,7.º,8.º e 9.º anos), da abertura do processo de candidatura ao ASE para o próximo ano letivo 

2019/2020. 

De acordo com a legislação em vigor, tem direito a beneficiar deste tipo de apoios os alunos pertencentes aos 

agregados familiares do 1.º e 2.º escalão de rendimentos. Os encarregados de educação interessados em 

apresentar candidatura devem fazer prova do posicionamento do agregado familiar nos escalões do abono de 

família mediante a entrega de declaração atualizada da Segurança Social ou, quando se trate de trabalhador da 

Administração Pública, pela entidade competente para tal. Devem também apresentar cartão de cidadão do 

aluno e IBAN do encarregado de educação. 

 

Impresso de candidatura: O impresso de candidatura deve ser adquirido na papelaria da Escola Básica do 

Viso, Porto. As candidaturas são entregues nos serviços administrativos do Agrupamento De Escolas do Viso, 

Porto  no horário de atendimento ao público. 

 

PRAZOS DE CANDIDATURA 

1.ª FASE  

(alunos que já frequentam o Agrupamento) 

1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano  17 de junho a 19 de julho 

5.º, 6.º, 7.º e 8.º ano  17 de junho a 19 de julho 

9.º ano 8 de junho a 12 de julho 

 

A CANDIDATURA A APOIOS DO ASE SÓ SE TORNA DEFINITIVA APÓS  A DEVOLUÇÃO DOS MANUAIS 

ESCOLARES  RECEBIDOS ATRAVÉS DO ASE OU DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,  de acordo com o termo de 

responsabilidade assinado pelos encarregados de educação aquando da entrega dos manuais. 

A não restituição dos manuais escolares ou a sua devolução em estado de conservação que, por causa imputável 

ao aluno, impossibilite a sua reutilização, impede a atribuição deste tipo de apoio.  

Solicita-se aos Senhores Encarregados de educação o cuidado no cumprimento dos prazos de candidatura. As 

candidaturas apresentadas fora de prazo ficam sujeitas à eventualidade de poderem ser só consideradas apenas 

para efeitos de alimentação e material escolar de papelaria. 

Agrupamento de Escolas do Viso, Porto 17 de junho de 2019                 

  

 

 

 


