
 

 

 

ANO LETIVO 2020/2021 

 

Informações Gerais aos Encarregados de Educação 

 

Considerando que é fundamental assegurar aos munícipes a igualdade de oportunidades no acesso à 
educação como meio de promoção social e cultural dos cidadãos e o papel importante que os municípios têm 
no domínio da Educação, em geral, e, particularmente, a função relevante na Área da Ação Social Escolar, 
aliado com a necessidade de tomar medidas excecionais devido à situação de pandemia que se vive 
atualmente, o Município da Marinha Grande estabeleceu o meio de inscrição online como único meio para 
aceder aos apoios e serviços municipais dirigidos aos alunos da educação pré-escolar e 1.º Ciclo de ensino 
básico, e Transportes Escolares para os restantes graus de ensino para o ano letivo 2020/2021. 

 

Neste contexto são atribuídos um conjunto de apoios de Ação Social Escolar e de serviços que se constituem 
como benefícios, de caráter integral ou parcial, destinados a crianças e alunos do concelho, como forma de 
comparticipação às famílias e apoio no percurso educativo dos alunos do concelho. 
 
Assim, o Município da Marinha Grande, no próximo ano letivo no que respeita aos serviços de alimentação, 
de atividades de animação e apoio à família, à atribuição de auxílios económicos a estudantes e ao serviço de 
transportes escolares, implementará, de acordo com os níveis de Ensino, os seguintes apoios: 
 
Ensino Pré-Escolar 

- Ação Social Escolar 
- Refeições escolares 
- Atividades de animação e apoio à família (AAAF), a funcionar após o termo das atividades educativas e 
durante as interrupções letivas * 
 
 
Ensino Básico 1º Ciclo 

- Ação Social Escolar 
- Refeições escolares 
- Atividades de Prolongamento de Horário (CAF), a funcionar após o termo das atividades letivas e durante 
as interrupções letivas * 
 
 
Ensino Básico 2º Ciclo/3º Ciclo/Ensino Secundário 

- Transportes Escolares 
 
 
 
* A efetivação dos serviços de apoio à família depende da existência do serviço no estabelecimento de ensino, da disponibilidade do 

espaço e dos critérios de seriação, de acordo com as normas em vigor de funcionamento dos Serviços de Apoio à Família. 



 

 

 

 

Ação Social Escolar 
Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. 

 
Este apoio destina-se aos alunos que frequentam o educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. 
 
Beneficiam dos apoios de ação social escolar os alunos pertencentes aos agregados familiares posicionados 
nos 1.º e 2.º escalões de abono de família de crianças e jovens, sendo que: 

 Os alunos posicionados no 1.º escalão beneficiam de isenção das refeições escolares; 

 Os alunos posicionados no 2.º escalão beneficiam da redução de 50% no valor a pagar pelas refeições 
escolares; 

 Os alunos portadores de deficiência são posicionados no 1.º escalão, mediante apresentação de 
documento comprovativo apresentado pelo respetivo agrupamento de escolas; 

 Os alunos em situação de acolhimento institucional são posicionados no 1.º escalão, mediante a 
apresentação de documento comprovativo emitido pela entidade acolhedora; 

  Em situação de desemprego involuntário de um dos elementos do agregado familiar há pelo menos 3 
meses, e apenas nos casos em que o aluno esteja inserido no 2.º escalão do abono de família, mediante 
apresentação de declaração emitida pelo Centro de Emprego comprovativa da situação de desemprego; 

  Sempre que o agregado familiar dos alunos abrangidos pelos apoios de ação social escolar sofra 
alteração na sua situação socioeconómica, o encarregado de educação poderá solicitar a reavaliação do 
processo, no Serviço de Educação do Município da Marinha Grande, mediante a apresentação de 
requerimento e dos elementos comprovativos da alteração socioeconómica que sustentam o pedido. 

 

Serviço de Alimentação Escolar e Atividades de Apoio à Família (AAAF/CAF) 
Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. 

 
Este serviço destina-se aos alunos que frequentam a educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. 
 
Os serviços de Alimentação Escolar e Atividades de Apoio à Família (AAAF/CAF) encontram-se enquadrados 
pelos respetivos Regulamentos de Funcionamento, disponíveis na página eletrónica do Agrupamento de 
escolas e na página eletrónica do município da Marinha Grande em: www.cm-mgrande.pt e abrangem as 
crianças que frequentam os estabelecimentos de educação pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico da Rede Escolar Pública do Concelho. 
 
A comparticipação dos pais e encarregados de educacao, no custo das componentes não educativas de 
educação pré-escolar e no custo das refeições escolares, pode ser paga através de dois meios de pagamento: 
Multibanco e presencial nos serviços do município. 
 

  



 

 

 

Serviço de transporte escolar 
2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário 

 

Este serviço destina-se aos alunos que frequentam o 2.º, 3.º ciclo e ensino secundário, residentes no concelho 
da Marinha Grande, que residem a mais de 1Km do estabelecimento de Ensino que frequentam. A adesão ao 
serviço é efetuada por ano letivo. 

 

Acessos 

 
Os encarregados de educação para preenchimento dos formulários devem aceder aos seguintes endereços: 

 

Educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. 

Ação Social Escolar, Serviço de alimentação escolar, Atividades de animação e apoio à família da educação 
pré-escolar (AAAF) ou Atividades de Prolongamento de Horário 1.º ciclo de ensino básico (CAF) 
https://bit.ly/2KMCWTb  

 
 

2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário 

Serviço de transportes escolares para os alunos do 2.º, 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário 
https://bit.ly/2KNKc1e  

 

Contatos 

Em caso de dúvidas ou de esclarecimentos adicionais deverá enviar email para o seguinte endereço: 
servico.educacao@cm-mgrande.pt ou ligar para o número de telefone 244573300. 
 
 
 
 
Obrigado 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande 


