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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO 

LINHAS ORIENTADORAS DO PLANEAMENTO E EXECUÇÃO, PELO DIRECTOR, 
DAS ACTIVIDADES NO DOMÍNIO DA ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR. 

 

Caracterização Sócio – económica do Agrupamento       

 

O território educativo do Agrupamento integra uma população económica e 

culturalmente desfavorecida e com uma vivência escolar marcada pelo 

insucesso e/ou abandono escolar precoce. Cerca de 80 % dos pais e 

encarregados de educação dos alunos que frequentam o ensino básico tem 

como habilitação académica o 1.º ou 2.º ciclos do ensino básico, verificando-se 

um predomínio de trabalhadores não qualificados, seguindo-se o de operários 

e artífices com baixos escalões de rendimentos, o que determina um elevado 

índice de apoios no âmbito da Acção Social Escolar. 

Os agregados familiares de um número significativo de crianças e 

adolescentes apresentam factores com elevado potencial “risco” de exclusão 

social, a saber: baixa escolarização; falta de condições mínimas habitacionais; 

falta de suporte económico e social; desemprego; alcoolismo; falta de 

condições e/ou informação para a prática de hábitos alimentares e de higiene 

saudáveis; desorganização doméstica; isolamento geográfico e social; 

deficiente rede de transportes públicos.  

A “pobreza” a que alguns dos agregados familiares dos alunos do 

Agrupamento estão condenados a viver fomenta a desorientação e/ou 

desorganização ao nível da educação e formação, potenciando o abandono 

escolar na transição do ensino básico para o ensino secundário/profissional e 

nalguns casos no próprio ensino básico. 

No Agrupamento estão identificados cerca de 25 alunos com necessidades 

educativas especiais de carácter permanente (NEE), de acordo com a 

Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF). 
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Objectivos dos Apoios no Âmbito da Acção Social Escolar 

 

São objectivos da acção social do Agrupamento a prevenção da exclusão 

social e do abandono escolar e a promoção do sucesso escolar e educativo, 

garantir a todos os alunos o cumprimento da escolaridade obrigatória, 

independentemente das suas condições sociais, económicas, culturais e 

familiares. 

 

Linhas Orientadoras da Acção Social Escolar 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, conjugado com o 

Despacho n.º 18987/2009, das orientações estratégicas do Projecto Educativo 

e das boas práticas já em execução pelos serviços de acção social escolar do 

Agrupamento Monsenhor Elísio Araújo, o Conselho Geral, em reunião de 6 de 

Outubro de 2009, definiu as linhas orientadoras seguintes: 

 

Apoios alimentares 

1. Assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da 

população escolar, considerados os hábitos alimentares da região. 

2. Zelar pelo cumprimento dos princípios dietéticos de qualidade e variedade a 

que devem obedecer as refeições servidas nos refeitórios escolares, em 

conformidade com a legislação em vigor. 

3. Assegurar o fornecimento, diário e gratuito, do leite escolar ou iogurte de 

conserva de longa duração conjuntamente com outros alimentos nutritivos a 

todas as crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 

básico, garantindo a sua distribuição em boas condições de higiene e 

conservação. 
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4. Promover o consumo de fruta, leite e seus derivados junto dos alunos dos 

2.º e 3.º ciclos do ensino básico, mediante a sua venda sem fins lucrativos. 

5. Garantir o acesso diário às refeições escolares a todos os alunos que 

frequentam a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, bem como 

aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos, mesmo que não tenham actividades no turno da 

tarde, assegurando as condições de gratuitidade/comparticipação àqueles que 

pertencem a famílias economicamente carenciadas.  

6. Praticar um regime de preços nos bufetes com vista a promover a adopção 

de hábitos alimentares saudáveis. 

7. Fornecer um ou dois suplementos alimentares diários aos alunos com 

menores recursos económicos, mediante utilização de verbas decorrentes de 

proveitos de gestão dos serviços de bufete escolar. 

 

Transportes escolares 

8. Interceder junto do Município para assegurar um serviço de transportes 

escolares gratuito a todos os alunos do ensino básico do Agrupamento, desde 

que não possam utilizar os transportes públicos colectivos, nem efectuar as 

deslocações a pé. 

 

Auxílios económicos 

9. Refeições escolares 

a) Assegurar às crianças e aos alunos pertencentes a famílias mais 

carenciadas (posicionadas no escalão A) que frequentam a educação 

pré-escolar e o ensino básico o acesso, em condições de gratuitidade, 

às refeições fornecidas nas escolas. 

b) Assegurar às crianças e aos alunos pertencentes a famílias 

posicionadas no escalão B que frequentam a educação pré-escolar e o 

ensino básico o acesso, em condições de comparticipação de 50%, às 

refeições escolares. 



PPRR  

 

Página 4 de 5 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO 

c) Garantir às restantes crianças e alunos da educação pré-escolar e do 

ensino básico o acesso às refeições fornecidas nas escolas ao preço 

estipulado na legislação em vigor. 

10. Manuais e material escolar 

a) Proporcionar a cedência de livros e material escolar de aquisição 

obrigatória às crianças e aos alunos pertencentes a famílias 

carenciadas, dando cumprimento às comparticipações previstas na 

legislação em vigor. 

b) Garantir o acesso gratuito a manuais e material escolares de aquisição 

obrigatória às crianças e aos alunos pertencentes a famílias com 

elevadas carências económicas, devidamente comprovadas pelo 

respectivo Director de Turma e pelos serviços de acção social escolar do 

Agrupamento, mediante utilização das verbas decorrentes de proveitos 

relativos à aquisição de manuais escolares no âmbito da acção social 

escolar. 

c) Proceder à afectação da verba destinada a manuais escolares à 

aquisição de material quando não exista manuais adoptados. 

d) Fomentar a reutilização e a reciclagem de livros e material escolar. 

11. Actividades de complemento curricular 

a) Assegurar a participação em actividades de complemento curricular, 

como por exemplo, visitas de estudo programadas no âmbito das 

actividades curriculares, às crianças e aos alunos pertencentes a 

famílias mais carenciadas, em conformidade com as taxas de 

comparticipação previstas na legislação em vigor. 

12. Acções complementares 

a) Aplicar eventuais lucros de gestão dos serviços de bufete e de papelaria 

escolar, bem como donativos ao abrigo da lei do mecenato, nas 

seguintes medidas: 
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i) Aquisição de livros e de software para renovação e actualização das 

bibliotecas e centros de recursos. 

ii) Aquisição de materiais didáctico-pedagógicos para o 

desenvolvimento de actividades no âmbito das ciências 

experimentais. 

iii) Aquisição de livros e outros materiais para atribuição de prémios em 

concursos realizados no âmbito do Agrupamento, como por exemplo 

o “Quadro de Mérito Escolar”. 

13. Alunos com necessidades educativas especiais 

a) Assegurar as comparticipações da responsabilidade do município às 

crianças e aos alunos com necessidades especiais de carácter 

permanente com programa educativo individual, consagradas na 

legislação em vigor. 

b) Disponibilizar todos os recursos humanos e materiais necessários e 

apropriados às crianças e aos alunos com necessidades educativas 

especiais, a fim de promover a sua plena integração escolar. 

 

Prevenção e segurança 

14. Assegurar as medidas de prevenção de acidentes e seguro escolar 

previstas na legislação em vigor. 

 

Apoio às famílias 

15. Sinalizar agregados familiares com elevadas carências sócio-económicas 

junto das instituições de acção social, tendo em vista o desenvolvimento de um 

plano estratégico conjunto de acompanhamento das mesmas. 

 
 

Aprovado em reunião do Conselho Gera de 6 de Outubro de 2009 


