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AVISO 

CANDIDATURA A SUBSÍDIO ESCOLAR PARA O ANO LETIVO 2022/2023 

Avisam-se os Encarregados de Educação dos alunos interessados em candidatar-se ao 

Subsídio Escolar para Crianças da Educação Pré-Escolar e Alunos dos 1º, 2º e 3º Ciclos, de 

que o prazo decorre no período compreendido entre 19 e 29 de abril de 2022.  

 Para este efeito deve ser preenchido o Boletim que se encontra disponível no site do 

Agrupamento de Escolas de Briteiros (www.aebriteiros.pt) e em todas as Escolas 

Básicas do Agrupamento.  

 Ao boletim de candidatura ao Subsídio devem anexar a declaração da Segurança Social 

onde consta o escalão de abono de família em que se encontram posicionados os 

descendentes. Esta declaração é obtida no site da Segurança Social, em www.seg-

social.pt, no serviço da Segurança Social Direta (sempre assinada com certificado 

digital que lhe confere validade legal). 

 Os alunos oriundos de agregados familiares posicionados no 2º escalão de abono 

família, em que um dos progenitores se encontre na situação de desemprego 

involuntário há três ou mais meses devem entregar documento emitido pelo Instituto 

de Emprego e Formação Profissional.  

 Nos termos do artigo 14º Decreto-Lei nº176/2003, de 2 de agosto, com alterações 

introduzidas pelos Decretos-lei nº 41/2006 de 21 de fevereiro, 87/2008 de 28 de maio, 

245/2008 de 18 de dezembro, 201/2009 de 28 de agosto, 116/2010 de 22 de outubro 

e Portaria nº 344/2012 de 26 de outubro, sempre que, ao longo do ano letivo, ocorra 

reavaliação do escalão do rendimento para atribuição do abono de família, pode haver 

reposicionamento em escalão de apoio.  

 Alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) devem, também, entregar 

declaração de bonificação por deficiência.  

 

 

Briteiros S. Salvador, 11 de abril de 2022 

O Diretor 

________________________________ 

(Luís Filipe de Abreu Morais) 
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