
 O Decreto-lei nº399-A/84 
de 28 de dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº7/2003 de 15 
de janeiro e o Decreto-Lei 
nº 55/2009 de 5 de março, 
regulam as competências 
dos municípios ao nível da 
implementação de medidas 
de apoio socioeducativo na 

educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino básico. 
A atribuição de apoios socioeconómicos nestes níveis de 
escolaridade rege-se pelos princípios da equidade, da 
discriminação positiva e da solidariedade social, no sen-
tido de assegurar o efetivo exercício do direito à educa-
ção e a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 
escolares.
No 1º ciclo do ensino básico, as medidas de apoio so-
cioeducativo assumem a forma de auxílios económicos 
aos/às alunos/as, sendo, para o efeito, considerados os 
encargos decorrentes da frequência escolar relativos a 
refeições (em refeitório escolar), a livros e outro material 
escolar e a atividades de complemento curricular (visitas 
de estudo programadas no âmbito das atividades curri-
culares).
Na educação pré-escolar, as referidas medidas de apoio 
assumem a forma de redução das comparticipações dos 
pais e encarregados de educação no custo das compo-
nentes não educativas (reguladas pelo Despacho Con-
junto n.º 300/97 de 9 de setembro), nomeadamente as 
seguintes: alimentação em refeitório escolar e atividades 
de animação e apoio à família (AAAF), vulgarmente de-
signadas por serviço de complemento de horário.
Apesar de, em termos legislativos, a concessão de apoio 
à participação em atividades de complemento curricular 
(visitas de estudo programadas no âmbito das atividades 
curriculares) constituir uma modalidade de apoio especí-
fica para o ensino básico, a Câmara Municipal de Monti-
jo entendeu alargá-la também à educação pré-escolar a 
partir do ano letivo 2014/2015. 

A QUE MEDIDAS DE APOIO SOCIOEDUCATIVO POSSO 
TER ACESSO NO ANO LETIVO 2014/15?

EDITORIAL CONHECE …  
As normas aplicáveis à utilização de refeitórios escolares e à 
ação social escolar no 1º ciclo do ensino básico e as normas 
aplicáveis à utilização de refeitórios escolares e à redução 
das comparticipações familiares nos serviços de apoio à fa-
mília da educação pré-escolar a partir do ano letivo 2014/15 
inclusive?
Pode consultar estes documentos no sítio da Câmara Munici-
pal de Montijo (www.mun-montijo.pt), na Divisão de Educa-
ção da Autarquia ou nos agrupamentos de escolas.
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Apoio à alimentação em refeitório escolar (aplicável às crianças da 
educação pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico)

• Fornecimento de refeições (almoços) gratuitas às crianças inte-
gradas no escalão de apoio A (escalão 1 do abono de família);

• Fornecimento de refeições (almoços) a preço comparticipado em 
50% às crianças integradas no escalão de apoio B (escalão 2 do 
abono de família);

• Fornecimento de merendas (suplementos alimentares) gratuitas 
às crianças integradas nos escalões de apoio A e B (escalões 1 e 2 
do abono de família).

Apoio à participação das crianças numa visita de estudo, por ano 
letivo (aplicável às crianças da educação pré-escolar e aos alunos 
do 1º ciclo do ensino básico)

• Atribuição do valor da visita, até ao montante máximo de dez eu-
ros, às crianças integradas no escalão de apoio A (escalão 1 do 
abono de família);

• Atribuição de 50% do valor da visita, até ao montante máximo de 
cinco euros, às crianças integradas no escalão de apoio B (escalão 
2 do abono de família).

Apoio para livros e material escolar (aplicável aos alunos do 1º 
ciclo do ensino básico)

• Atribuição do valor de auxílios económicos para livros e para ma-
terial escolar anualmente fixado pelo Executivo Camarário, aos 
alunos integrados no escalão de apoio A (escalão 1 do abono de 
família);

• Atribuição de 50% do valor de auxílios económicos para livros e 
para material escolar anualmente fixado pelo Executivo Cama-
rário, aos alunos integrados no escalão de apoio B (escalão 2 do 
abono de família).



Redução das comparticipações familiares no custo das AAAF 
(aplicável às crianças da educação pré-escolar)

Para efeitos de redução das comparticipações familiares 
no custo das AAAF, e de acordo com Despacho Conjunto 
n.º300/97 de 9 de setembro, o escalão de apoio em que cada 
criança é inserida é indexado à remuneração mínima mensal 
(RMM), conforme se indica em seguida:

• 1º Escalão – até 30% da RMM
• 2º Escalão -> 30% até 50% da RMM
• 3º Escalão -> 50% até 70% da RMN
• 4º Escalão -> 70% até 100% da RMM
• 5º Escalão -> 100% da RMM
• 6º Escalão -> 150% da RMM.

A comparticipação familiar mensal no custo das AAAF é en-
tão apurada através da aplicação de uma determinada per-
centagem sobre o rendimento per capita do agregado fami-
liar, conforme se indica na tabela seguinte. 

O montante da comparticipação assim apurado não poderá, 
no entanto, ultrapassar o valor mensal máximo anualmente 
fixado pela Câmara Municipal.

COMO POSSO TER ACESSO ÀS MEDIDAS DE APOIO 
SOCIOEDUCATIVO NO ANO LETIVO 2014/15?

Anualmente, os/as encarregados/as de educação interessa-
dos/as em aceder às medidas de apoio socioeducativo têm 
de candidatar-se através do preenchimento e entrega de um 
Boletim de Candidatura (disponível na Divisão de Educação 
da Câmara Municipal ou nos agrupamentos de escolas), ao 
qual deverão anexar os documentos nele indicados. 

Em cada Boletim de Candidatura, a matrícula da criança no 
respetivo estabelecimento de educação deverá ser confir-
mada pelos serviços dos agrupamentos de escolas.

Onde e quando entregar a candidatura à obtenção de me-
didas de apoio socioeducativo?

A candidatura deverá ser entregue pelos/as encarregados/as 
de educação, no período compreendido entre 15 de junho e 
10 de julho, nos seguintes locais: 

PARA MAIOR COMODIDADE …  
Obtenha o Boletim de Candidatura acedendo ao 
sítio da Câmara Municipal de Montijo na internet 
(www.mun-montijo.pt).

• Na Divisão de Educação da Câmara Municipal (R. Manuel 
Neves Nunes de Almeida, nº 25, 2870 Montijo), no caso 
dos alunos do Agrupamento de Escolas de Montijo e do 
Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra;

• Na secretaria do Agrupamento de Escolas de Pegões, Ca-
nha e Santo Isidro (EB de Pegões, Canha e Santo Isidro), 
no caso dos alunos deste Agrupamento de Escolas.

Findo o período indicado no ponto anterior, a entrega de 
candidaturas nos referidos locais será novamente possível a 
partir de 1 de Setembro.

Como proceder se, ao longo do ano letivo, ocorrerem al-
terações nas condições socioeconómicas dos agregados 
familiares? 

Sempre que se registarem alterações nas condições socioe-
conómicas dos agregados familiares, os/as encarregados/as 
de educação poderão solicitar à Câmara Municipal a revi-
são da candidatura anteriormente entregue, para efeitos de 
reposicionamento no escalão de apoio, através do preen-
chimento e entrega, na Divisão de Educação, do impresso 
“Pedido de Reanálise de Processo Socioeconómico” (dis-
ponível na Divisão de Educação da Câmara Municipal, nos 
agrupamentos de escolas e em www.mun-montijo.pt), em 
que devem ser expostos os motivos do pedido e anexados 
os correspondentes documentos comprovativos. 
 
Produção de efeitos das candidaturas ou dos pedidos de 
revisão de candidaturas

As candidaturas entregues no período compreendido entre 
15 de junho e 10 de julho produzirão efeitos no dia 1 de 
setembro.
 Após o dia 1 de setembro, qualquer alteração na situação 
socioeconómico das crianças produzirá efeitos na concessão 
de auxílios económicos para alimentação no dia um do mês 
seguinte à data de entrega da candidatura e não terá efeitos 
retroativos.

A DESTACAR …
Para efeitos de atribuição de auxílios económicos para 
livros e material escolar, serão considerados apenas os 
alunos integrados nos escalões A e B cujos processos de 
candidatura a apoios em matéria de ação social escolar 
tenham dado entrada na Câmara Municipal até 30 de 
setembro. 


