Agrupamento de Escolas Ruy Belo

Abertura de candidaturas no âmbito das várias medidas
de Ação Socioeducativa
Ano Letivo 2022/2023
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).

(1)

Transportes Escolares - Estão dispensados da apresentação de candidatura todos os alunos de continuidade que tenham

sido beneficiários da medida de apoio aos Transportes Escolares no ano letivo anterior, desde que mantenham as mesmas
condições (morada, estabelecimento de ensino) para atribuição automática do benefício.

As candidaturas serão disponibilizadas na plataforma SIGA (https://siga.edubox.pt) dentro da
calendarização supramencionada.
Para os encarregados de educação que desejem fazer a candidatura online, e já disponham de códigos de acesso, mas
necessitem de apoio no processo, informamos que os mesmos poderão recorrer ao posto de atendimento descentralizado, no
local e horário inframencionado, onde lhes será prestada informação e ajuda para a submissão online da candidatura:
Posto de atendimento
CENTRO LÚDICO DE
MASSAMÁ

Morada

Horário de atendimento aos EE

R. Rosas 2745-700 Queluz

* Desde que os recursos humanos disponíveis o permitam

2ª A 6ª

8H00 - 19H00*

Documentação necessária para a apresentação das candidaturas
•
•

Fotocópia da declaração do posicionamento de abono de família referente ao ano de
2022;
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 3.º Ciclos
A candidatura às refeições escolares dos alunos dos 2.º e 3.º 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 2022.
Ou seja, para estes alunos, é necessário efetuar-se duas candidaturas:

 para as refeições escolares (Plataforma SIGA)
 para a Ação Social Escolar nos serviços administrativos da sede do agrupamento.
(material escolar e visitas de estudo)
Esta candidatura será efetuada preferencialmente online:
 Descarregar e preencher o impresso ASE em http://www.agrupamentoruybelo.pt
 Anexar os documentos necessários e enviar para servicos.administrativos@agruybelo.pt

28 de junho de 2022
A diretora do Agrupamento de Escolas Ruy Belo

