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Ação Social Escolar
INFORMAÇÃO AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

A ação social escolar tem como objetivo garantir aos alunos
carenciados

condições

que

lhes

permitam

igualdade

de

oportunidades no acesso ao ensino e ao cumprimento da
escolaridade obrigatória.
A ação social escolar abrange os serviços de auxílios económicos,
refeitório, bufete, papelaria, seguro escolar e transportes escolares.

Refeitório
O refeitório é um serviço da ação social escolar e tem como objetivo
assegurar aos alunos uma alimentação equilibrada. Os preços das
refeições são fixados anualmente por despacho ministerial. As
ementas são divulgadas antecipadamente na escola ou pela página
da escola http://www.escamarate.pt

serviços digitais

alunos

GIAE (cartão, refeições, classificações..). Nesta página com o número
do cartão e a palavra-chave do GIAE pode marcar a refeição. A
marcação da refeição é feita consoante a disponibilidade do sistema
informático ou na véspera do dia da refeição. No próprio dia apenas

O MEU CADERNO DE EXPERIÊNCIAS

são consideradas as primeiras 10 marcações com pagamento de
multa no valor de 0.30€.

Preço das refeições:
Escalão A – Não paga
Escalão B – 0.73€
Sem escalão – 1.46€
Taxa adicional – 0.30€

Atenção: O/a aluno/a quando marcar a refeição tem de a consumir,
pois não tem a possibilidade de tirar mais senhas com o ASE,
enquanto não pagar na secretaria a refeição a que faltou.

O preço da refeição é:
Escalão A – 1,68
Escalão B – 0.95€
Sem escalão – 0,22€

Bufete
O horário de funcionamento e os preços dos produtos encontram-se
afixados no local.
A compra dos produtos é feita mediante a apresentação do cartão
magnético que é carregado previamente na papelaria.
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Auxílios Económicos
Os auxílios económicos destinam-se a alunos inseridos em
famílias cuja situação económica determina a necessidade de
comparticipações para fazer face às despesas com refeições, livros
e material escolar. Têm direito a beneficiar dos apoios previstos os
alunos pertencentes a famílias integradas no 1º e 2º escalão de
rendimentos determinados para efeitos de atribuição do abono de
família.
No que diz respeito aos manuais escolares o apoio a
conceder ao aluno é sempre feito a TÍTULO DE EMPRÉSTIMO e
de acordo com o escalão em que se integra.
Os alunos beneficiários de apoio em manuais escolares,
bem como o encarregado de educação do aluno menor,
obrigam-se a conservá-los em bom estado, responsabilizandose pelo seu eventual extravio ou deterioração, ressalvado o
desgaste proveniente do seu uso normal, prudente e adequado,
face ao tipo de uso e disciplinas para que foram concebidos,
obrigando-se ainda a DEVOLVÊ-LOS À ESCOLA NO FINAL DO
ANO LETIVO OU NO FINAL DO CICLO DE ESTUDOS, QUANDO
SE TRATE DE DISCIPLINAS SUJEITAS A EXAME.
A não restituição dos manuais escolares implica a não
atribuição da comparticipação do ASE no ano seguinte.

ATENÇÃO
Deve pedir os manuais escolares na Secretaria.
Se não houver manuais na Bolsa deve pedir no balcão a sua
compra, mas de acordo com o respetivo escalão (ver Quadro
página 4).
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COMPARTICIPAÇÕES
(Despacho nº 8452-A/2015 de 31 julho de 2015)

A

B

Escalão 1 do
Abono de família
Escalão 2 do
Abono de família

COMPARTICIPAÇÃO
Livros

Alimentação

Escalão

Capitação

3º Ciclo do Ensino Básico

Material escolar

7º
ano

8º e 9º
anos

100%

176,00€

154,00€

16€

50%

88,00€

77,00€

8€

Ensino Secundário
Aliment
ação

Escalão

Capitação

COMPARTICIPAÇÃO - Ensino Secundário

Livros

Material escolar

A

Escalão 1 do
Abono de família

100%

147,00€

16€

B

Escalão 2 do
Abono de família

50%

73,50€

8€

Papelaria
Na Papelaria pode comprar o material escolar e efetuar o
carregamento do cartão. Os alunos com o escalão A e B levantam o
material escolar no valor acima indicado, consoante o ciclo de
estudos. O valor mínimo a carregar no cartão é de 1 €.
O horário da Papelaria e os preços em vigor estão expostos em local
próprio e visível.
Contactos Úteis da Escola Secundária de Camarate
Telefone: 219479493

Fax: 219484358

4

Email: geral@escamarate.pt

