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 Linhas Orientadoras da Ação Social Escolar 

NOTA INTRODUTÓRIA  
 

De acordo com o estabelecido a alínea i) do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de 

julho, compete ao Conselho Geral definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo 

diretor, das atividades no domínio da ação social escolar. 

Os serviços da ação social têm por missão prevenir a exclusão social o abandono escolar e 

promover o sucesso escolar e educativo, garantindo a igualdade de oportunidades a todos os alunos, 

independentemente das suas condições sociais económicas e familiares. 

Considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março e no Despacho n.º 11860/2013, 

os princípios, valores, orientações estratégicas apontadas no Projeto Educativo e as boas práticas já 

existentes, o Conselho Geral, em reunião de 9 de setembro de 2014, definiu as seguintes linhas 

orientadoras a observar no domínio da ação social escolar: 

 

Apoios Alimentares  

• Assegurar uma alimentação adequada e equilibrada às necessidades dos adolescentes e 

jovens, nos diferentes níveis de ensino, como forma de promoção da saúde;  

• Adoptar princípios dietéticos de variedade e qualidade nas refeições servidas no refeitório e 

no bufete;  

• Possibilitar o acesso diário às refeições escolares, por parte dos alunos incluídos nos 

programas de auxílios económicos, mesmo que o horário escolar tenha apenas uma 

componente manhã ou tarde;  

• Praticar um regime de preços que promova a adopção de hábitos alimentares saudáveis. 

 

Transportes Escolares 

• Assegurar o transporte escolar dos alunos, de acordo com a legislação em vigor.  

 

Auxílios Económicos  

 

1. Refeições  

• Assegurar as refeições escolares gratuitas aos alunos mais carenciados e comparticipar os 

restantes, de acordo com a legislação em vigor. 

2. Manuais e material escolar 

• Assegurar a aquisição dos manuais ou outros materiais escolares, mediante requisição dos 

encarregados de educação, total ou parcial, das despesas comprovadamente efetuadas com 

a sua aquisição, para os alunos identificados pelos Serviços da Ação Social Escolar;  
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• Possibilitar a aquisição de livros ou outro material escolar para alunos carenciados e 

devidamente identificados pela escola / diretor de turma / professores / serviço de ação social;  

• Garantir o acesso ao material escolar mediante a cedência ou montante a estabelecer; 

• Fomentar a responsabilidade pelo uso dos materiais cedidos tendo em conta a sua possível 

reutilização. 

 

Ações complementares  

1. Alunos com necessidades educativas especiais  

• Assegurar, de acordo com a legislação em vigor, as condições no acesso às refeições 

escolares, transportes, manuais e material escolar para alunos carenciados;  

• Disponibilizar recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento dos programas 

educativos, promovendo a integração dos alunos ao abrigo do Regime Educativo Especial.  

 

2. Apoio às famílias 

• Acompanhar as famílias, tanto no despiste de carências económicas como na detecção de 

alterações de rendimento, e se necessário recorrer à mediação de outras instituições. 

 

Prevenção e Seguro Escolar 

• Assegurar ações de promoção da segurança e prevenção do acidente escolar; 

• Assegurar as medidas do seguro escolar, de acordo com a legislação em vigor; 

• Promover ações de formação no âmbito da assistência ao acidente e primeiros socorros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a especial e particular situação económica que o país atravessa, deverá ser redobrada 

a atenção, não só aos casos já sinalizados de carência económica mas, também, a casos de 

alteração da situação económica e/ou social do agregado familiar na medida em que situações de 

desemprego e falência são hoje uma realidade cada vez mais premente. 

O Conselho Geral entende ser de sensibilizar os Diretores de Turma para uma redobrada atenção no 

sentido de detetar situações de alteração das condições económico-sociais nos agregados 

familiares. 

Agrupamento de Escolas de Guia, 12 de setembro de 2014 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

Anabela da Mota Neves 

 


