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ASE – AVISO N.º 02 / 2019 
Destinatários: Alunos dos Ensino Básico e Ensino Secundário (alunos do 2.º e 3.º Ciclo EB e Ens. Secundário) 

� Docentes: ler, por favor, em contexto de Sala de Aula  - o docente deverá registar no sumário a leitura do 
n.º do aviso. Solicitar aos alunos do Ensino básico o registo na caderneta. 

Assunto: Candidatura à Ação Social Escolar (ASE) – 2019/2020 
 
   Informam-se todos os alunos e Encarregados de Educação que se encontram abertas as inscrições para a 
candidatura à Ação Social Escolar (ASE) – SUBSÍDIO - para o ano letivo 2019/2020. 

• O prazo para as candidaturas decorre entre os dias 13 de maio e 3 de junho. 
 

• A candidatura deverá ser efetuada pelo Encarregado de Educação do aluno na qual deve fazer prova do seu 
posicionamento no Escalão de atribuição de Abono de Família (mediante documento emitido pela Segurança 
Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador). 

• Só os alunos detentores de escalão 1,2 e 3 conforme declaração emitida pela Segurança Social, na qual 
consta o Abono de Família atribuído ao aluno, reúnem condições para a candidatura ao Escalão A, B ou C, 
respectivamente. 

• 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. 

• A prova da situação de desemprego a que se referem o número anterior é efetuada junto da escola de 
3 em 3 meses, por meio de documento emitido pelo Centro de Emprego. 

• Chama-se a atenção para o facto de estas orientações seguirem a legislação em vigor, podendo existir 
eventuais alterações a esta. 

ALUNOS DA ESCOLA EB DE TOUTOSA 

   Os Boletins de inscrição deverão ser adquiridos na papelaria da Escola e, depois de devidamente 
preenchidos, deverão ser entregues nos Serviços Administrativos da Escola Sede ou, em alternativa, no mesmo 
local (papelaria da Escola EB de Toutosa, todos os dias úteis, entre as 14:30 e as 16H), juntamente com os 
documentos solicitados no verso do impresso de candidatura. 

ALUNOS DA ESCOLA SEDE – ESCOLA SECUNDÁRIA 

   Os Boletins de inscrição deverão ser adquiridos na papelaria da Escola Sede e, depois de devidamente 
preenchidos, deverão ser entregues nos Serviços Administrativos (ASE), juntamente com os documentos 
solicitados no verso do impresso de candidatura.  

Marco de Canaveses, 06 de maio de 2019 
O Diretor, 

 
 

José Maria de Azevedo Teixeira 


