
Formulário online na Plataforma de Formulários, disponibilizada pelo Município de Almada AQUI

u   TUTORIAL

 AQUI OU

Pode consultar o tutorial para preenchimento do formulário online
Em caso de 

dificuldades

Boletim ASE disponível
disponivel para levantamento nos Serviços 

Administrativos

José Godinho

Nos serviços administrativos: em suporte papel e no horário de atendimento

Por email: enviar o  boletim  e  restantes documentos  para o email  

secretaria@ageantoniogedeao.pt  com  o Assunto: SASE 2022/2023 + Nome aluno + Turma  

frequentada em 2021/2022

Prazo De 01 de junho a 08 de julho

Laranjeiro, 01 de junho de 2022

O Diretor

ALUNOS DO 5º ANO AO 12º ANO

Como 

efetuar 

candidatura

Preencher

Anexar

 - declaração atualizada do escalão de abono (com data inferior a 60 dias, face à data de entrega 

do boletim)

- declaração atualizada comprovativa da inscrição no IEFP (caso esteja no 2º escalão e um dos pais

estiver desempregado há 3 meses ou mais e inscrito como tal no IEFP).

   - comprovativo do IBAN

Entrega

Submeter o formulário online.

Prazo A partir de 1 de junho

ATENÇÃO

Deverá preencher o formulário referente ao Agrupamento de Escolas António Gedeão e com a 

designação “Formulário de Candidatura ASE do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico -  

2022/2023”

ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR ATÉ AO 4º ANO

Como 

efetuar 

candidatura

Preencher

Anexar

 - declaração atualizada do escalão de abono (com data inferior a 60 dias, face à data de 

submissão do formulário)

- declaração atualizada comprovativa da inscrição no IEFP (caso esteja no 2º escalão e um dos pais

estiver desempregado há 3 meses ou mais e inscrito como tal no IEFP).

- qualquer outro documento solicitado na plataforma em função da situação concreta do(a)

aluno(a) candidato(a)

Abrange Alunos posicionados no 1º ou 2º escalão de abono de família

Tipos de 

Apoios

No Pré-Escolar Apoio ao nível das refeições e prolongamento de horário

1º ao 12º Ano Apoio ao nível das refeições, material escolar e visitas de estudo.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE)

CANDIDATURAS - ANO LETIVO 2022/2023
Informação atualizada em conformidade com novas orientações à presente data

https://sso.cm-almada.pt/user/login?ReturnTo=https://sso.cm-almada.pt/simplesaml/module.php/drupalidp/resume.php?State=_c03a951c7369c1360b0e85e3ea0fbf49ce86af3f59%3Ahttps%3A%2F%2Fsso.cm-almada.pt%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspentityid%3D
http://ageantoniogedeao.pt/wp-content/uploads/2022/06/Tutorial_Formulário-ASE_2022_2023_atualizado.pdf
http://ageantoniogedeao.pt/wp-content/uploads/2022/06/Tutorial_Formulário-ASE_2022_2023_atualizado.pdf
http://ageantoniogedeao.pt/wp-content/uploads/2022/06/Boletim__ASE_22_23-EDITÁVEl_5_ao_12-1.pdf

