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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

PROCEDIMENTOS 
 
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 
Candidatura às Atividades de Animação e Apoio à Família (Prolongamento de Horário e Refeição) 
Os encarregados de educação que pretendam usufruir das AAAF (Prolongamento de Horário e Refeição) devem efetuar a 
inscrição na Câmara Municipal de Anadia, até ao dia 15 de Julho do corrente ano, das 8,30 às 12,30 horas e das 14,00 às 
17,00 horas, ou logo após a matrícula no Agrupamento de Escolas de Anadia, devendo, para isso, preencher o boletim de 
inscrição disponível na página web do Município de Anadia ou fornecido no Serviço de Ação Social Escolar / Educação. 
 
1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
 
Candidatura à atribuição de Subsídio Escolar: 
O Subsídio Escolar consiste numa comparticipação financeira para aquisição de manuais/materiais escolares e redução do 
valor da refeição consoante estejam abrangidos pelo Escalão A ou B, nos termos do Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de 
Julho. 
 

Os valores das comparticipações financeiras para a aquisição de manuais/materiais escolares, são os que se encontram 
fixados no Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, no entanto, a Câmara Municipal de Anadia poderá, se assim o 
entender, fixar valores diferentes, por deliberação do Executivo. 
 

No caso de tratar-se de alunos repetentes, só haverá lugar ao pagamento do subsídio referente ao material escolar, nos 
termos da legislação em vigor. 
 

Os valores das refeições, no âmbito do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 
1º CEB, nos termos do Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, são os seguintes: 

• Escalão A – 0,00€;                       Escalão B – 0,73€;                      Restantes – 1,46€. 
 

Os encarregados de educação que pretendam candidatar-se à atribuição de subsídio escolar, devem efetuar a inscrição na 
Câmara Municipal de Anadia, no Serviço de Ação Social Escolar / Educação até ao dia 15 de Julho do corrente ano, das 
8,30 às 12,30 horas e das 14,00 às 17,00 horas, devendo, para isso, preencher o boletim de inscrição disponível na página 
web do Município de Anadia ou fornecido no Serviço de Ação Social Escolar / Educação. 
 

Os encarregados de educação serão informados do posicionamento em que os alunos ficaram, através da afixação nas 
escolas e posterior notificação do montante a receber. 
 

Os encarregados de educação deverão indicar o IBAN e entregar o respectivo comprovativo, para o pagamento do subsídio 
escolar, por transferência bancária. 
 
DOCUMENTOS: 
O boletim de inscrição deverá ser acompanhado pelos seguintes documentos: 
a) Cartão de Cidadão ou Assento de Nascimento e Cartão de Identificação Fiscal do Aluno; 
b) Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Cartão de Identificação Fiscal do Encarregado de Educação; 
c) Documento comprovativo do posicionamento nos escalões de atribuição do abono de família, emitido pelos Serviços de 

Segurança Social, ou pelo serviço processador, quando se trate de trabalhadores da Administração Pública; 
d) No caso de aluno posicionado no 2º Escalão do Abono de Família – documento comprovativo da situação de 

desemprego, emitido pelo Centro de Emprego, sempre que qualquer um dos progenitores se encontre nesta situação há 
três ou mais meses; 

e) No caso de tratar-se de aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais) – documento comprovativo da situação, 
emitido pela autoridade competente; 

f) Última declaração de IRS ou, na sua inexistência, os dois últimos recibos de vencimento de todo o agregado familiar, 
que aufere rendimentos (crianças da Educação Pré-Escolar que frequentem o Prolongamento de Horário); 

g) Prova de Rendimentos Mensais auferidos no estrangeiro e não declarados no IRS - recibos de vencimento ou outro 
documento comprovativo (crianças da Educação Pré-Escolar que frequentem o Prolongamento de Horário). 

 
INSCRIÇÃO NAS REFEIÇÕES ESCOLARES: 
Os encarregados de educação dos alunos que vão frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico, e que pretendam usufruir do 
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares (almoçar na Cantina/Refeitório da escola) terão 
obrigatoriamente de proceder à sua inscrição no Serviço de Ação Social Escolar / Educação, na Câmara Municipal de 
Anadia, até ao dia 15 de Julho do corrente ano, das 8,30 às 12,30 horas e das 14,00 às 17,00 horas, devendo, para isso, 
preencher o boletim de inscrição disponível na página web do Município de Anadia ou fornecido no Serviço de Ação 
Social Escolar / Educação. 


