GUIA DOS SERVIÇOS
DE EDUCAÇÃO
1º Ciclo do Ensino Básico
Contactos:
Vereadora do Pelouro - Helena Neves: vereadora@cm-salvaterrademagos.pt
Gabinete de Educação: educacao@cm-salvaterrademagos.pt
Telefóne: 263 509 535

Telemóvel: 962 116 582

Ano letivo

2020/2021

1 | Serviço de refeições escolares

O serviço de refeições destina-se às crianças dos estabelecimentos de ensino da
educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico e visa assegurar uma alimentação
equilibrada e adequada às necessidades da população escolar. A utilização dos refeitórios escolares implica que as crianças estejam inscritas no serviço.

1.1 | Ementas

- As ementas serão aﬁxadas semanalmente em lugar ou lugares bem visíveis para a
comunidade escolar, bem como serão disponibilizadas no site da Câmara Municipal;
Quando devidamente justiﬁcadas por prescrição médica ou por motivos religiosos,
mediante solicitação feita pelo/a encarregado/a de educação, podem ser servidas
ementas alternativas, mantendo-se, sempre que possível a matéria-prima da ementa
do dia;

1.2 | Normas de funcionamento
1.2 | Marcação de Refeições

- A marcação e desmarcação de refeições é feita obrigatoriamente de véspera e até às
16h00, nos respetivos estabelecimentos de ensino;
- Excecionalmente, por razões justiﬁcáveis, as refeições podem ser marcadas e
desmarcadas até às 09h00 do próprio dia, sofrendo o seu valor o acréscimo da taxa em
vigor (0,30€), no caso das marcações;
- A não desmarcação de refeições, nos termos deﬁnidos anteriormente, implica o
pagamento das mesmas;
- Os/As encarregados/as de educação das crianças integradas em escalões de ação
social escolar devem cumprir, igualmente, com as normas deﬁnidas para a marcação e
desmarcação de refeições.

7 | Plano Integrado e Inovador e Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE LT)
No âmbito do PIICIE LT serão desenvolvidos os seguintes serviços:
- Avaliação e acompanhamento psicológico individualizado para alunos/as com
diﬁculdades emocionais e de comportamento, bem como para famílias que tenham
diﬁculdade em lidar com as problemáticas dos/as seus/suas educandos/as na
escola;
- Grupos de pais – formação em grupo para pais/cuidadores em que são abordados
temas como a relação pais/cuidadores e ﬁlhos, atenção positiva, elogios, recompensas, limites, regras, estratégias para lidar com situações difíceis;
- Oﬁcinas de inteligência emocional – técnicas a aplicar em grupo e em contexto escolar com o objetivo de ajudar a regular as emoções e melhorar a atenção e disponibilidade para a aprendizagem;
- Sala do futuro – criação de espaço com equipamentos que potencia a dinamização
de atividades educativas inovadoras;
- Laboratório Móvel – autocarro transformado com laboratório de inovação e aprendizagem nas áreas das ciências, tecnologia, engenharia e matemática que potencia a
dinamização de atividades estimulantes para os/as alunos/as.

1.3 | Preçário:

6 | Ação Social Escolar - Auxílios Económicos

Os agregados familiares cuja situação económica determina a necessidade de auxilio
para a comparticipação de encargos com refeições, cadernos de ﬁchas e outro material escolar, podem candidatar-se, anualmente, a este apoio junto dos serviços da
Câmara Municipal.
As normas de atribuição e os escalões de apoio em que cada agregado se integra são
determinados legalmente pelo Ministério da Educação no âmbito das condições de
aplicação das medidas de ação social escolar.
Escalão

Comparticipações

Capitação
Alimentação

Cardernos de ﬁchas

Material Escolar

A

Escalão 1 de abono
de familia

100%

100%

Atribuição de Kit

B

Escalão 2 de abono
de familia

50%

50%

Atribuição de Kit

Sem escalão de ASE
Escalão B de ASE
Escalão A de ASE
Taxa adicional (marcação no dia)

Preço/Dia
1º Ciclo de Ensino Básico
1,46€
0,73€
Gratuita
0,30€

2 | Projeto “Refeitório Aberto” *

Este é um projeto que permite aos/ás encarregados/as de educação almoçar com
os/as seus/suas educandos/as nos refeitórios escolares.
As marcações são feitas nos estabelecimentos de ensino, estando estabelecido o
máximo de participantes por dia de:
Centros escolares: 4 encarregados/as de educação
Outros estabelecimentos de ensino: 2 encarregados/as de educação
Os/As encarregados/as de educação podem participar neste projeto, até 3 vezes por
ano letivo;
O custo da refeição para o/a encarregado/a de educação será de 2,50€
* Suspenso temporariamente devido à situação pandémica.

3 | Componente de Apoio à Família (CAF) no 1º Ciclo do Ensino Básico
Prolongamento de Horário

A CAF têm por objetivo apoiar as famílias que justiﬁquem a necessidade da permanência dos/as seus/suas educandos/as antes e/ou depois do período diário de atividades
educativas;
As crianças podem frequentar a CAF sempre que:
- Os horários proﬁssionais do agregado familiar não sejam compatíveis com o horário
de funcionamento do estabelecimento de ensino;
- Não se veriﬁque a existência de familiares disponíveis para o acolhimento da criança;
- Se veriﬁque qualquer outra situação que, através de uma análise social do agregado
familiar, se venha a concluir como aconselhável para a criança a frequência destas
atividades;
A CAF será comparticipada pelas famílias, sendo o valor mensal dessa comparticipação
calculado de forma proporcional ao rendimento do agregado familiar, através do seu
posicionamento em diferentes escalões de rendimento per capita indexados à remuneração mínima mensal (RMM) em vigor.
Em caso de desistência da CAF, o/a encarregado/a de educação terá de participar essa
situação, por escrito, em modelo próprio que deverá ser entregue no estabelecimento
de ensino, no Serviço de Educação e/ou numa das delegações da Câmara Municipal. A
formalização de desistência deste serviço poderá, ainda, ser feita através do seguinte
email: educacao@cm-salvaterrademagos.pt

3.1 | Preçário:
Escalão de
comparticipação
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Período da manhã
(07:45h - 09:00h)
5,00€

6,00€

Período da tarde
(17:30h - 19:00h)
5,00€

Período da manhã e tarde
(07:45h - 09:00h e 17:30h - 19:00h)
5,00€

7,50€

10,00€

12,50€

15,00€

17,50€

20,00€

4 | Faturação de serviços

Para efeitos de pagamento a fatura será enviada, mensalmente, por correio ou por
email, de acordo com o solicitado pelo/a encarregado/a de educação. O pagamento
pode ser efetuado através da rede multibanco ou num dos postos de atendimento
indicados na fatura, dentro do prazo estabelecido.

5 | Transporte Escolar

O serviço de transporte escolar é gratuito e obedece a critérios de atribuição, designadamente a distância entre a residência e o estabelecimento de ensino (2,5 km). A
candidatura a este serviço é feita anualmente.
Podem, ainda, ser apoiadas com transporte escolar crianças que residam a menos de
2,5 km e cuja situação social e familiar seja devidamente comprovada, por relatório
social, a indicar que a família não possui meios/condições para garantir a sua deslocação para o estabelecimento de ensino.

