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INFORMAÇÃO 

 

Considerando que os estabelecimentos de ensino se encontram encerrados e que devido ao 

plano de isolamento social a que estamos sujeitos, não é possível a entrega em mão dos 

documentos para candidaturas à Ação Social Escolar, para o ano letivo 2020/2021. 

Solicita-se aos pais/encarregados de educação o download do boletim de candidatura (que 

se encontra na página da escola www.ebimaia.net), o respetivo preenchimento e envio do mesmo 

com a documentação necessária para o correio eletrónico sase@ebimaia.net 

Toda a documentação anexa deve vir devidamente identificada, com o nome completo do 

aluno, ano/turma e número de processo.  

1. Preenchem o boletim de candidatura da Ação Social Escolar: 

a. Os alunos que se encontram, em 2019/2020, em ano terminal de ciclo (último ano do Pré-

escolar, 4.º ano, 6.º ano, 9.º ano, PROFIJ 2º ano e Vocacional); 

b. Os alunos em que, no agregado familiar, tinham e/ou têm elementos desempregados; 

c. Os alunos cujo agregado familiar era e/ou é beneficiário de Rendimento Social de Inserção; 

d. Os alunos em que, no decurso do corrente ano letivo, se verificou alguma alteração da 

situação económica do agregado familiar – alteração dos elementos do agregado e/ou dos 

rendimentos auferidos. 

2. A documentação necessária é: 

a. Cópia da Nota de Liquidação fiscal de 2018; 

b. Cópia da Declaração de IRS de 2018; 

c. Declaração de prestações não constantes da Declaração de IRS, tais como, subsídio de 

desemprego (com data de início e fim e respetivos valores), pensões de qualquer natureza, 

subsídio familiar (abono de família com o nome de cada filho e o respetivo montante de 

cada um), entre outos; 

3. Beneficiários de Rendimento Social de Inserção estão dispensados da entrega dos 

documentos acima referidos, bastando apenas enviar declaração comprovativa daquela 

situação.  

Para quaisquer dúvidas poderão contactar através do email sase@ebimaia.net ou através do 

Messenger da página do Facebook da unidade orgânica (Escola Básica Integrada da Maia). 

 

O Presidente da Equipa Multidisciplinar 
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