
Agrupamento de Escolas     
                Ruy Belo                        

Abertura de candidaturas no âmbito das várias medidas
de Ação Socioeducativa

Ano letivo 2021/2022

As candidaturas serão disponibilizadas na plataforma SIGA (https://siga.edubox.pt)

Remeter  os  respetivos  formulários  devidamente  preenchidos  (e  respetiva
documentação,  caso  se  aplique)  para  as  instalações  do  Departamento  de
Educação/Divisão  de  Planeamento  e  Logística  Educativa  ou  via  e-mail
(dple@cm.sintra.pt).

SITUAÇÃO ESCOLAR NO
ANO LETIVO 2021/22

Refeições
Escolares

Ação Social
Escolar

Atividades de
Animação e

Apoio à Família

Transportes
Escolares

Educação Pré-Escolar -
novos alunos

5 de julho

Educação Pré-Escolar -
alunos de continuidade

17 de maio

1º ciclo - novos alunos (1º
ano)

5 de julho - 5 de julho

1º ciclo - alunos de
continuidade (2º/3º/4º anos)

17 de maio - 17 de maio

2º/3º ciclos - novos alunos
(5º/7º anos)

2 de agosto - - 2 de agosto

2º/3º ciclos - alunos de
continuidade (6º/8º/9º anos)

17 de maio - - 17 de maio

Ensino Secundário - novos
alunos (10º ano) – na escola

de colocação
2 de agosto - - 2 de agosto

Documentação necessária para a apresentação das candidaturas

 Fotocópia da declaração do posicionamento de abono de família referente ao 
ano de 2021;

 Em situação de desemprego, há mais de 3 meses, deve anexar declaração 
comprovativa emitida pelo Centro de Emprego.

Para os alunos dos 2.º e 3º ciclos

A candidatura às refeições escolares dos alunos dos 2º  e  3º  ciclos efetuadas na
plataforma SIGA (de  acordo  com as  datas  acima apresentadas)  não substitui  a
candidatura aos Auxílios Económicos, a realizar nos Serviços Administrativos do
Agrupamento de Escolas, até 2 de agosto de 2021.
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Ou seja, para estes alunos é necessário efetuar-se duas candidaturas: 

a) para as refeições escolares (plataforma SIGA) 

b) para a Ação Social Escolar nos serviços administrativos da sede do Agrupamento
(material escolar e visitas de estudo).

Estas candidaturas serão efetuadas preferencialmente online:

1- Descarregar e preencher o impresso do ASE em 
http://www.agrupamentoruybelo.pt/

2- Anexar os documentos necessários e enviar para: 
agrupamentoruybelo.secretaria@gmail.com

Não  sendo  possível  efetuar  a  candidatura  online  deverá  proceder  ao
agendamento,  através  de  contacto  de  email
(agrupamentoruybelo.secretaria@gmail.com) de modo a poder entregar a sua
candidatura para Ação Social Escolar, presencialmente.

Formulários para as candidaturas encontram-se disponíveis no quadro abaixo

SITUAÇÃO
ESCOLAR NO
ANO LETIVO

2021/22

Refeições
Escolares

Ação Social Escolar

Atividades
de

Animação e
Apoio à
Família

Transportes Escolares

Educação
pré-escolar

IMP.PG.02.0902.07 IMP.PG.02.0904.02

1º ciclo IMP.PG.02.0901.06 - IMP.PG.02.0904.02

2º/3º ciclo IMP.PG.02.0906.00 Boletim  ASE - IMP.PG.02.0904.02

Ensino
Secundário

IMP.PG.02.0906.00 - - IMP.PG.02.0904.02

 

17 de maio de 2021

A diretora do Agrupamento de Escolas Ruy Belo

Nancy Gaudêncio

2

http://www.agrupamentoruybelo.pt/wp-content/uploads/2021/05/Boletim-Cand-ASE-2%C2%BA3%C2%BA_Ciclo-2-1.pdf
https://cloud.cm-sintra.pt/s/taJkSXKHCqNdbsN#_blank
https://cloud.cm-sintra.pt/s/nA7QR98LFyzdiF5#_blank
https://cloud.cm-sintra.pt/s/taJkSXKHCqNdbsN#_blank
http://www.agrupamentoruybelo.pt/wp-content/uploads/2021/05/Boletim-Cand-ASE-2%C2%BA3%C2%BA_Ciclo-2-1.pdf
https://cloud.cm-sintra.pt/s/nA7QR98LFyzdiF5#_blank
https://cloud.cm-sintra.pt/s/taJkSXKHCqNdbsN#_blank
https://cloud.cm-sintra.pt/s/f8y9Y7EwLn9WNSm#_blank
https://cloud.cm-sintra.pt/s/taJkSXKHCqNdbsN#_blank
https://cloud.cm-sintra.pt/s/McWwxzD6jk2pj6Y#_blank
mailto:agrupamentoruybelo.secretaria@gmail.com
mailto:agrupamentoruybelo.secretaria@gmail.com

