
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ação Social Escolar 2022-2023 

Candidaturas 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º ano e Cursos Profissionais 

Informa-se que o prazo de candidatura referente aos benefícios da Ação Social Escolar decorre nas 
seguintes datas: de 02 de junho a 15 de julho de 2022  

O Subsídio de Estudo requerido nos Serviços de ASE do Agrupamento abrange os alunos com 1º ou 2º 
escalão do abono de família e inclui os seguintes apoios: material escolar e visitas de estudo. Os alunos 
matriculados no ensino secundário podem ainda requerer bolsa de mérito. 

A candidatura é realizada pelos encarregados de educação/alunos maiores de idade, através do endereço 
de e-mail: sase@aememmartins.pt enviando para o efeito o impresso de pedido de Auxílios Económicos 
disponibilizado na página eletrónica do agrupamento (www.aememmartins.pt) devidamente preenchido e 
assinado, podendo, em alternativa, ser entregue nos Serviços de ASE. A candidatura deverá ser 
acompanhada dos seguintes documentos: 

- Declaração da Segurança Social ou de outra entidade onde conste o 1º ou 2º escalão do abono de família; 

- Declaração do Centro de Emprego, caso seja essa a situação, comprovando que se encontra há mais de 3 
meses na situação de desemprego; 

- Comprovativo Bancário onde conste o IBAN do encarregado de educação; 

- Os alunos matriculados no ensino secundário regular ou profissional, com 1º ou 2º escalão do abono de 
família, com média final igual ou superior a 14 valores (ou 4 valores quando obtida a partir do 9º ano no 
caso dos alunos que iniciam o 10º ano) que desejem requerer a Bolsa de Mérito, devem em conjunto com 
o impresso de pedido de Subsídio de Auxílios Económicos, anexar o impresso de pedido de Bolsa de 
Mérito. 

O subsídio de refeições e/ou transportes deve ser requerido à Câmara Municipal de Sintra, através da 
plataforma SIGA (https://siga.edubox.pt), podendo os encarregados de educação consultar as informações 
disponibilizadas na página eletrónica do Agrupamento. 

Os encarregados de educação que necessitem de apoio no processo de candidatura podem solicitar 
informações através do e-mail sase@aememmartins.pt  , pelo Tel. 219229500, Ext. 415 e presencialmente: 

Local  Morada Horário de Atendimento  

Escola Secundária de Mem 

Martins (SASE) 

R. São Francisco Xavier, 2635-195 Rio de 

Mouro 

das 10:00 às 13:00 todos os dias úteis 
exceto às quartas-feiras 

Mem Martins, 09 de maio de 2022                           O Diretor, 

 ___________________________ 

(João Pedro de Jesus Caravaca) 

Sede: Escola Secundária de Mem Martins 
Escola Básica Maria Alberta Menéres; Escola Básica nº 2 de Mem Martins; Escola Básica nº 1 da Serra das  Minas 
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