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LINHAS ORIENTADORAS DO PLANEAMENTO E EXECUÇÃO,  
PELA DIRETORA, DAS ATIVIDADES NO DOMÍNIO DA  

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR  
 
 
 

No presente ano letivo frequentam o Agrupamento de Escolas de Sardoal 448 alunos, 
distribuídos da seguinte forma: 82 no  ensino  pré-escolar, 115 no 1º ciclo, 65  no 2º ciclo, 121 no 3º ciclo  
e  65  no ensino secundário. 

Relativamente ao nível de carência dos alunos, verifica-se que, no presente ano letivo, no 
pré-escolar 34 alunos estão abrangidos pela ação social escolar, no 1º ciclo 52 alunos beneficiam 
deste apoio e nos 2º, 3º ciclos e ensino secundário 94 alunos estão integrados nos diferentes 
escalões de ação social escolar, conforme se mostra no gráfico seguinte: 

 

       
 

Os números acima apresentados representam uma percentagem de 40% de alunos que, no 
global do Aprupamento, usufruem dos apoios ao nível da ação social escolar:  
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Nos termos do estabelecido no artigo 13.º do Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de abril, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho, compete ao Conselho Geral 
definir as linhas orientadoras do planeamento e execução, pela diretora, das atividades no domínio 
da ação social escolar. 

Assim, apoiando-se na legislação em vigor, Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, 
Despacho n.º 5296/2017, de 16 de julho, alterado pela Declaração de Retificação n.º 451/2017, de 
11 de julho, e Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho  e nas boas práticas já existentes, o Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas de Sardoal, em reunião de 9 de março de 2021, definiu o 
seguinte: 
 
Objetivos: 

Os serviços da ação social do Agrupamento de Escolas de Sardoal têm por objetivos: 
1. Prevenir a exclusão social e o abandono escolar; 
2. Promover o sucesso escolar e educativo; 
3. Garantir a todos os alunos o cumprimento da escolaridade obrigatória e igualdade de 

oportunidades, independentemente das suas condições sociais económicas e familiares. 
 
 
Linhas orientadoras: 

1. Fornecer um ou dois suplementos alimentares diários aos alunos com menores recursos 
económicos; 
 

2. Despistar situações de carências económicas ou a alteração de rendimento familiar e 
incrementar um plano de acompanhamento das mesmas; 

 
3. Sinalizar agregados familiares com elevadas carências junto da CPCJ ou outra 

instituição, tendo em vista o desenvolvimento de um plano estratégico conjunto de 
acompanhamento das mesmas; 

 
4. Assegurar a participação dos alunos pertencentes a famílias mais carenciadas nas visitas 

de estudo realizadas, comparticipando as mesmas de acordo com as taxas de 
comparticipação previstas na legislação em vigor. 

 
 
 

Sardoal, 9 de março de 2021 
  

A Presidente do Conselho Geral 
 

 
( Carmina Maria Santos Nascimento) 


