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CANDIDATURA AOS APOIOS DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR –  ANO LETIVO 2022/2023 

INFORMAÇÃO 

A candidatura aos apoios da Ação Social Escolar, para o ano letivo 2022/2023, poderá ser feita de 

duas formas: entrega em mão nos serviços administrativos da escola (dias úteis, entre as 09h00 e 

as 17h00) ou através de correio eletrónico (sempre que possível). 

Assim, solicita-se aos pais/encarregados de educação o download do boletim de candidatura, o 

respetivo preenchimento e envio do mesmo com a documentação necessária para o correio 

eletrónico es.Laranjeiras@edu.azores.gov.pt até 31 de maio de 2022. 

No âmbito do processo de candidatura aos apoios sociais escolares, solicita-se aos 

pais/encarregados de educação que submetam candidatura, a apresentação de uma declaração de 

compromisso de honra (download) garantindo a veracidade da informação constante do boletim, 

em substituição temporária das declarações de entidades como a Segurança Social, Autarquias, 

Agências de Qualificação e Emprego, etc., evitando desse modo o afluxo de pessoas aos respetivos 

balcões de atendimento. 

Posteriormente serão solicitados, aos pais e encarregados de educação, os documentos físicos e 

serão efetuadas as correções necessárias se os dados não coincidirem. 

Toda a documentação anexa ao boletim de candidatura deve vir devidamente identificada, com o 

nome completo do aluno, ano/turma e número de processo.  

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

a) Os alunos que se encontram, em 2021/2022, em ano terminal de ciclo (9.º ano, PROFIJ, 

nível II, T2 - 2º ano, PROFIJ, nível II, T3, OC, DOV, PP2A e PP2B); 

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. Documentos a entregar:  

a) Cópia da Nota de Liquidação fiscal de 2020; 

b) Cópia da Declaração de IRS de 2020; 

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 outros. 

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

acima referidos, bastando apenas enviar declaração comprovativa daquela situação.  

https://2cbedf18-9b4c-45de-9d95-db55d145c555.filesusr.com/ugd/91f714_960ef120642245f39a0b7d0e512f3a09.pdf
mailto:es.Laranjeiras@edu.azores.gov.pt
https://2cbedf18-9b4c-45de-9d95-db55d145c555.filesusr.com/ugd/91f714_4c417ebb67a742c795ab001cc77ade72.pdf
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4. Para pedido de prolongamento de Escalão (só para alunos que no início do ano escolar 2022/2023 

tenham completado 19 anos), é necessário solicitar requerimento (download) de prolongamento. 

5. Para pedido de Revisão de Escalão, é necessário preencher o requerimento (download) e envio 

do mesmo com a documentação que corrobore o pedido de revisão para o correio eletrónico 

es.Laranjeiras@edu.azores.gov.pt. 

Para qualquer esclarecimento de dúvidas, poderão contatar a unidade orgânica através do correio 

eletrónico es.Laranjeiras@edu.azores.gov.pt. 
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