AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA (ODEMIRA) - 135082
Escola Básica de Saboia n.º 1, Odemira - 211358

AVISO

Ação Social Escolar (ASE)
Atribuição de Auxílios Económicos
2022/2023
Informam-se os/as encarregados/as de educação dos/as alunos/as dos 2.º e 3.º ciclos de que,
para beneficiarem de Auxílios Económicos no ano letivo 2022/2023, devem preencher o impresso que
foi disponibilizado pelos Diretores de Turma e na página do Agrupamento de Escolas de Saboia em
http://agvsaboia.drealentejo.pt,

ao

qual é necessário anexar a declaração da Segurança Social,

referente ao escalão de abono de família ou da entidade processadora da remuneração, em caso de
entidade pública.
De acordo com o Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, alterado pelos Despachos n.º
5296/2017, de 16 de junho e n.º 7255/2018 de 31 de julho, o escalão de apoio em que cada agregado
familiar se integra é o determinado pela Segurança Social ou pelo serviço processador do vencimento
(trabalhador da Administração Pública). Têm direito a beneficiar dos apoios os alunos cujo agregado
familiar se integra nos 1.º, 2.º e 3.º escalões do abono de família.
Os/as alunos/as pertencentes a agregados familiares posicionados no 2.º escalão do abono de
família e que se encontrem há 3 ou mais meses em situação de desemprego, deverão, sempre que
isso acontecer, apresentar a respetiva declaração comprovativa, passada pelo Centro de Emprego,
para posterior posicionamento no escalão imediatamente superior.
Mais se informa que as candidaturas devem ser entregues aos Diretores de Turma até ao dia
20 de maio do corrente ano.
Quanto à educação pré-escolar e 1.º ciclo, os procedimentos são da responsabilidade do
Município

de

Odemira

e

serão

desenvolvidos

através

da

plataforma

SIGA:

https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx, com os acessos que já lhes foram cedidos
anteriormente. Mais se informa que além do pedido de subsídio de Auxílios Económicos, poderão
solicitar ainda através da plataforma o prolongamento do horário (Atividade de Componente de
Apoio à Família - 1.º ciclo e Atividades de Animação e Apoio à Família - educação pré-escolar), entre
outros.
Saboia, 22 de abril de 2022
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