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Colégio João de Barros 

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

  

Data: 12 / 05 / 2020 N.º 14 - 2019/20 

 
Destinatários: Encarregados de educação dos alunos do ensino básico e secundário 
Assunto: Candidatura à Ação Social Escolar 

 

Considerando os constrangimentos atuais e no cumprimento rigoroso das 
Orientações da Direção Geral de Saúde, quanto às regras de higiene, de distanciamento 
social, evitando a deslocação a locais com concentração de pessoas, foram adequados os 
procedimentos necessários ao processo de candidatura à Ação Social Escolar que, em 
anos anteriores decorre durante o mês de maio. Excecionalmente, este ano letivo, o prazo 
foi alargado até ao dia 19 de junho. 

 

Assim, solicita-se que os interessados: 
 

1.  imprimam o modelo de candidatura à ação social escolar, enviado em anexo 
(Modelo Ação Social) e o preencham devidamente. No caso de surgir alguma 
dúvida devem contactar os serviços administrativos via telefone 236 948225 ou 
enviar um email para cristina.dias@colegio-j-barros.com. 

2. Entreguem presencialmente, nos serviços administrativos, o documento de 
candidatura devidamente preenchido e assinado, assim como a declaração da 
segurança social para o ano letivo 2020/2021, com a indicação do escalão de 
abono de família. 

 

Na impossibilidade de imprimir o modelo de candidatura, deve o Encarregado de 
Educação dirigir-se aos serviços administrativos para o adquirir, aconselhando-se que o 
preencha no local e o entregue com a documentação necessária, de forma a reduzir o 
número de deslocações.  

 

Refira-se também que, considerando o alargamento da distribuição gratuita de 
manuais escolares a todos os alunos a frequentar a escolaridade obrigatória, apenas se 
mantêm, na esfera da Ação Social Escolar, os restantes apoios e auxílios económicos de 
acordo com o Despacho nº 921/2019 de 24 de janeiro. 

Esta informação e respetivo modelo encontra-se disponível na página oficial do 
Colégio (www.colegio-j-barros.com). 

Agradece-se que sejam rigorosamente respeitadas todas as recomendações da 
Direção Geral de Saúde, quando tiver de se recorrer a estes serviços. 

 

        Os Serviços Administrativos, 
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