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AVISO
SUBSIDIO ESCOLAR 2021/2022

Candidatura a Subsídios de Ação Social Escolar (ASE)

e alunos com Medidas de Apoio à Aprendizagem e à Inclusão

Informam-se os encarregados de educação do Agrupamento de Escolas José Régio, Portalegre, que

decorre de 20 de maio a 07 de junho de 2021, a entrega dos formulários de candidatura a subsídio

escolar para o ano letivo 2021/2022.

Depois de preenchido, o boletim deve ser enviado preferencialmente de forma digitalizada para o

seguinte endereço de correio electrónico: secretaria@aejr.pt, devendo ser acompanhado

obrigatoriamente da seguinte documentação:

 Declaração de posicionamento no 1º, 2º e 3º escalão de abono de família com data atualizada

(2021) e a indicação da bonificação por “deficiência”, se for o caso.

 Caso se verifiquem situações de desemprego prolongado (mais de noventa dias) de algum dos

progenitores do aluno, e que se encontrem posicionados no 2.º escalão do abono de família as

mesmas deverão ser acompanhadas da declaração emitida pelo respetivo Centro de Emprego, em

como se encontram inscritos à procura de novo emprego há mais de 3 meses.

Acresce ainda documentação abaixo, apenas para os alunos com medidas de Apoio à Aprendizagem e à

Inclusão:

 Atestado médico comprovativo da deficiência/incapacidade/condição específica, ou

documento da junta médica com grau de incapacidade, caso exista alteração em relação ao

último entregue.

 Atestado comprovativo do Agregado Familiar retirado do Portal das Finanças;

 Declaração de IRS de 2020.

Os Encarregados de Educação que não tenham possibilidades de imprimir, preencher, digitalizar e

devolver os documentos através de endereço electrónico, deverão entregar pessoalmente nos Serviços

Administrativos.

Lembramos, desde já, que não serão aceites processos incompletos, incorretamente preenchidos ou

com falta de meios de prova dos dados declarados.

Nota: Os subsídios escolares serão atribuídos após a publicação anual, em Diário da República, do

despacho da Ação Social Escolar.

A Diretora
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