
                       AVISO

    Candidaturas ASE 2020/2021

              2.º e 3.º ciclos 

Para alunos que se encontram nos:

5.º , 7º , 8 e 9.º( alunos não aprovados e que não realizam as PEF) anos - 22 de junho a 24 de julho

4º e 6.º anos que transitam de ano - 27 a 31 de julho, na escola onde obtiveram colocação

9º anos  que realizam PEF -  5, 6 e 7 de Agosto, na escola onde obtiveram colocação

A  candidatura  à  concessão  de  Ação  Social  Escolar  (ASE)  de  2.°  e  3.°  ciclos  serão  efetuadas,

preferencialmente, online.

Para a candidatura online deverá:          
1. Descarregar o impresso do ASE em http://www.agrupamentoruybelo.pt/

2. Preencher o impresso com todos os dados pedidos

3. Anexar os documentos necessários

4. Enviar para agrupamentoruybelo.secretaria@gmail.com

Não sendo possível cumprir o disposto nos números anteriores, a entrega da candidatura poderá ser apresentada, de modo

presencial,  nos  Serviços  Administrativos  do  Agrupamento,  Escola  EB  2/3  Ruy  Belo,  por  marcação  prévia,  através  dos

contactos: e-mail: agrupamentoruybelo.secretaria@gmail.com;         /      telefone: 961 372 491

No dia agendado, deverá preencher o impresso de candidatura ASE e assinado e  ser portador dos documentos necessários em

papel

Nota: Só será permitida a entrada de um encarregado de educação de cada vez, devendo ser respeitadas todas as medidas de

higiene e segurança implementadas pela DGS, nomeadamente o uso de máscara e o distanciamento social.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS
• Fotocópia da declaração do escalão de abono de família referente ao ano de 2020, emitida

pelos serviços da Segurança Social ou pela entidade patronal

• No caso de um dos progenitores se encontrar em situação de desemprego involuntário há

mais de 3 meses, deve anexar a declaração comprovativa emitida pelo Centro de Emprego

19/06/2020                   A Presidente da CAP

                                                                                                                      Nancy Gaudêncio

ESCOLA EB 2,3 DE RUY BELO
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