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Anexo I 
 

Ação Social Escolar (ASE)  
Opções do Agrupamento  

Ano letivo 2014/2015 
 

 
Opções ao nível do Pré-escolar e 1º Ciclo 
 

1. Foram aferidas com as autarquias, a atribuição do seguinte: 

a) Lanche da manhã (constituído por pão com fiambre/manteiga/queijo) às 

crianças da educação pré-escolar e às do 1º ciclo da CAF na Escola Básica 

de Figueiredo; 

b) Lanche da tarde (constituído com fiambre/manteiga/queijo) às crianças 

que frequentam a CAAF/CAF (pré-escolar e primeiro ciclo), exceto a CAF 

do 1º ciclo da Escola Básica de escudeiros. Na CAAF e CAF da Escola Bási-

ca da Cruz e da Garapôa, é distribuído também acompanhamento de lei-

te/iogurte/sumo; 

2.  No âmbito da implementação de uma política de alimentação saudável, o lei-

te escolar será leite em natureza (leite branco). 

 

Opções ao nível dos 2º e 3º Ciclos 
 

3. Distribuição gratuita de leite no Bufete, a todos os alunos que o solicitem. 

4. Preço muito reduzido do pão simples e com manteiga para todos os alunos. 

5. Atribuição de suplemento alimentar aos alunos inseridos em contextos famili-

ares de pobreza económica e social. A avaliação é efetuada em função da in-

formação veiculada pelos diretores de turma e/ou técnicos de ação social. 

6. Distribuição de um lanche aos alunos NEE nos dias em que vão para a 

APECDA. 

7. Atribuição de Escalão A ou B a alunos não enquadrados nos escalões 1 e 2 do 

Abono de Família, desde que comprovadamente vivam em contextos familia-

res de pobreza social. 

8.  Atribuição de almoço, aos alunos subsidiados, nos dias “não mistos” quando 

se enquadrarem nas seguintes situações: 

a) Alunos muito carenciados, de forma a proporcionar uma alimentação 

equilibrada; 
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b) Alunos com comportamento disruptivo aos quais foi aplicado um 

programa de ocupação na escola; 

c)       Alunos inscritos em atividades de enriquecimento curricular (Desporto 

Escolar, clubes…); 

d) Alunos com apoio pedagógico; 

e) Alunos acompanhados pelos serviços de Psicologia e/ou de Mediação 

escolar; 

f)         Alunos muito jovens sem disponibilidade de um adulto em casa que 

lhe proporcione atempadamente as refeições. 

9. Análise das ementas do Refeitório, verificando o cumprimento dos critérios 

definidos no Caderno de Encargos: “Lista de alimentos autorizados” e “Emen-

tas”. 

10.Comparticipação no custo das atividades do PAA (visitas de estudo/teatro, 

outras) aos alunos do escalão A e B, em função do custo da visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em Conselho Geral de 30 de julho de 2014 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

________________________________________ 

 


