
     
   
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
Agrupamento de escolas Adelaide Cabette 2020/2021 

 

Ação Social Escolar 

Ano Letivo 2021/2022 
 
 

Exmo. (a) Sr. (a) Encarregado(a) de Educação 

 

Candidatura a Subsídios 

 
Os auxílios Económicos são formas de Ação Social Escolar (A.S.E) que visam apoiar, através de 

comparticipação, os custos de alguns serviços aos alunos com menos recursos, nomeadamente na atribuição de 

material e alimentação. 

 

Têm direito a beneficiar dos auxílios económicos as crianças e alunos pertencentes aos agregados familiares 

integrados no 1° e 2° escalões de rendimentos determinados para efeitos de abono de família. 

A candidatura à atribuição deste subsidio para o ano letivo 2021/2022 pode ser feita a partir do mês de julho em 

impressos disponíveis no Site do Agrupamento, e enviar para o e-mail: sase@agr-odivelas.pt.    

 
Para beneficiar deve apresentar: 

 
JI /1°Ciclo 

- Documento emitido pela Segurança Social ou quando se trate de trabalhador de Administração pública, pelo serviço 

processador, que prova o escalão; 

 
- Preenchimento do formulário da Ação Social Escolar da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
2°Ciclo / 3°Ciclo / Secundário 

- Documento emitido pela Segurança Social ou quando se trate de trabalhador de Administração pública, pelo serviço 

processador, que prova o escalão; 

 
- Preenchimento da Ficha de Candidatura. NOTAS: 

1- Todos os alunos do J.I e 1° Cicio deverão preencher o formulário de Ação Social Escolar da Câmara 

Municipal de Odivelas, independentemente de beneficiar ou não de escalão de abono de família. 

 

Manuais Escolares 

 
Para a devolução dos manuais escolares, que poderão ser entregues conforme mapa abaixo e no horário das 

9:30H às 15:30H. 

 

 

* Disciplinas Sem Exame 

 

Nota: Os do 2º Ciclo são entregues na Escola Básica Avelar de Brotero, os restantes são na Escola 

Secundária de Odivelas. Qualquer esclarecimento deverá enviar e-mail para: sase@agr-odivelas.pt 

 

        O Diretor 

Rui Almeida 

ANO DATA DE ENTREGA DATA ALTERNATIVA 

5º Ano Dia 15 de Julho 
19 de Julho 

6º Ano Dia 16 de Julho 

7º Ano Dia 05 de Julho 
13 de Julho 8º Ano Dia 06 de Julho 

9º Ano Dia 07 de Julho 

10º Ano  Dia 08 de Julho 

14 de Julho 11º Ano * Dia 09 de Julho 

12º Ano * Dia 12 de Julho 
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