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Candidatura aos benefícios da Ação Social Escolar  

  2020/2021  

Avisam-se os alunos, das turmas abaixo indicadas, que as candidaturas aos benefícios da 

Ação Social Escolar (Escalões), para o próximo ano letivo, decorrem até 29 de maio no 

seguinte endereço eletrónico: 

http://intranet.esmarriaga.org/index.php/ase 

Turmas que têm que entregar, obrigatoriamente, o boletim:  

• 9º Ano (todas as turmas)  

• VOC-A, VOC-B, PROFIJ Operador de Informática e PEREE B3 

Não entregam os alunos dos anos e cursos abaixo elencados, porque ficam automaticamente 

integrados no mesmo escalão do corrente ano letivo:  

  Ensino Básico  

➢ 7º, 8º; VOC-C ;PEREE B1+B2 e B2 

Ensino Secundário  

➢ 10º, 11º; 2º e 3º anos do PROFIJ  

Deixam de beneficiar de escalão os alunos que:  

➢ Não estando sujeito a escolaridade obrigatória, esteja a frequentar pela terceira vez o ano 
de escolaridade;  

➢ Tenham completado 19 anos de idade, a 1 de setembro de 2020, podendo, no entanto, 
estes alunos solicitar o pedido de prolongamento de escalão à Direção Regional da 
Educação;  

➢ Tenham 20 anos de idade a 1 de setembro de 2020.  
   

Qualquer aluno pode solicitar a revisão do escalão, sempre que a situação económica do 
agregado familiar se altere significativamente, nomeadamente em resultado de emprego ou 
desemprego, doença ou desagregação da família, aumento ou diminuição significativa de 
rendimentos, 
 

O prazo de entrega dos Boletins termina a 29 de maio.  

O boletim de inscrição para os benefícios de ação social escolar e a declaração de honra deverão 

ser descarregados e remetidos utilizado o formulário disponível no site da Escola ou em alternativa 

enviados para o mail sase.esma@gmail.com. Para os encarregados de educação, que por algum 

motivo, não seja possível fazer a sua candidatura nos moldes descritos, devem contactar a Escola 

através do seguinte número telefónico: 292 202 380. 

Horta, 17 de abril de 2020 

O Conselho Executivo 
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