
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DRº ANTÓNIO AUGUSTO LOURO – 170860 

 

 

 

Rua Carolina Michaelis de Vasconcelos, 1 - Arrentela  2840-451 SEIXAL   Eb1/J.I Quinta dos Franceses 

Telef. 212277200 - Fax 212277214      Eb1/J.I Casal do Marco 

E-mail: aalsecretaria@gmail.com        Eb1/J.I Quinta da Courela 

         Eb1/J.I Aldeia Paio Pires 

         Eb1 Bairro Novo 

ASE – INFORMAÇÃO 
 

Exmo.(a) Sr.(a) Encarregado(a) de Educação 

Informamos que se encontram disponíveis na página deste Agrupamento os requerimentos dos 

auxílios económicos, para o ano letivo 2020/2021. 

Caso se encontre posicionado no, 1º e 2 º escalão do abono de família e esteja interessado em 

apresentar a candidatura, poderá imprimir os impressos, preenche-los e digitalizá-los e enviar 

para o seguinte email: ase@ebaal.com 

Caso não consiga entregar a candidatura por email deve dirigir-se aos serviços administrativos e 

entregar em papel. 

PRAZOS DE ENTREGA 

Pré-escolar, 1º/2º/3º ano 

11 de Abril a 30 de Junho – 10 a 24 de Setembro 

 

A Frequentar - 4º ano 

6 de Julho a 31 Julho - 10 a 24 de Setembro 

Nota: Se ficar retido deve preencher a candidatura do 1º ciclo (azul) 

          Se transitar deve preencher a candidatura do 2º e 3º ciclos (verde)  

(Renovações) 5º,7º,8º Anos 

6 Julho a 31 de Julho - 10 a 24 de Setembro 

 

A Frequentar 6º Ano 

6 a 31 de Julho - 10 a 24 de Setembro 

Nota: Se pedir transferência tem de entregar a candidatura na escola de colocação. 

A Frequentar 9º Ano 

6 e 31 Julho 

Nota: Se transitar deve entregar a candidatura na escola onde ficar colocado. Caso fique retido 

entregar até 31 de julho. 

 

Documentos necessários 

 Requerimento 

 Folha de dados do cartão do cidadão 

 Declaração emitida pela Segurança Social ou pelo serviço processador, na qual 

conste o escalão do abono de família atribuído ao aluno. 

 Declaração passada pelo Centro de Emprego, no caso de um dos progenitores estar 

desempregado há mais de 3 meses e lhe esteja atribuído o 2º escalão do abono de 

família. (Esta declaração será entregue no período de, 10 a 24 de Setembro) 

 

A Direção 

_____________________________ 

Célia Coelho Dias 

mailto:ase@ebaal.com

