Refeitório
QUE APOIO?
Os alunos integrados nos escalões A e B da
ASE beneficiam de uma comparticipação nas
refeições do refeitório escolar.

Esta informação não dispensa a consulta do site da Escola Secundária de
Gago Coutinho, em:

ESCOLA SECUNDÁRIA
DE GAGO COUTINHO

Sempre a voar para o futuro!

http://www.esgc.pt/portal/index.php/
servicos/sase

Ação

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do e-mail:

Social

QUAL O CUSTO DA REFEIÇÃO?
Escalão A: não pagam
Escalão B: 0,73€
COMO?

ase@esgc.pt

As refeições são requisitadas até às 23h59 do
dia anterior àquele em que serão consumidas.

Escolar

ONDE?
A requisição é feita nos seguintes locais:

 Através da plataforma SIGA, acessível em:
https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx

 Quiosque existente no Bar

O QUE ENGLOBA A REFEIÇÃO?
A refeição servida no refeitório é composta por:

 Sopa
 Prato principal
 Salada/Legumes
 Pão
 Fruta/Sobremesa

Rua Heróis da Aviação
2615-205 Alverca do Ribatejo
Tel: 219587530
e-mail: ase@esgc.pt

2021-2022
A Informação apresentada neste folheto é passível de
alteração, caso entre em vigor nova legislação ou sejam
emitidas novas orientações.

Material Escolar

Visitas de Estudo

Bolsa de Mérito

QUE APOIO?

QUE APOIO?

QUE APOIO?

Os alunos integrados nos Escalões A e B da ASE
beneficiam de um apoio anual, na aquisição de
material escolar:

Os alunos integrados nos Escalões A e B da
ASE beneficiam de um apoio anual, para visitas
de estudo:

O valor da Bolsa de Mérito, para o ano letivo
2021/2022, é de 1.097,03€. Este valor será
pago em três prestações.

Escalão A: 16,00€

Escalão A: 20,00€

Escalão B: 8,00€

Escalão B: 10,00€

ONDE?

COMO?

O material escolar é levantado na papelaria selecionada pelo(a) Encarregado(a) de Educação, de
entre as opções apresentadas pela escola.

O(a) aluno(a) paga o valor das visitas de estudo.

Esta seleção é feita em impresso próprio disponibilizado pelos Diretores de Turma, no início do
ano letivo.

No final da cada período é feito o apuramento
do montante despendido pelo(a) aluno(a), em
visitas de estudo.
O(a) aluno(a) será, então, reembolsado até esgotar o valor a que tem direito.

COMO?
O(a) Encarregado(a) de Educação / aluno(a) dirige-se à papelaria selecionada, cumprindo o prazo
estipulado, e escolhe material escolar até perfazer o valor total da comparticipação a que o (a)
aluno(a) tem direito.
Na papelaria, terá apenas de indicar o nome do
(a) aluno(a) e o nome da escola.
QUAL O PRAZO?
De 11 de outubro a 19 de novembro de
2021.

Informações mais detalhadas serão, atempadamente, disponibilizadas no site da Escola.

PARA QUEM?
Alunos integrados no Escalão A e no Escalão B
da ASE que tenham obtido, no ano letivo anterior, uma classificação média anual que revele
mérito:
9.º ano de escolaridade – classificação igual ou

superior a 3,5 valores;
10.ºano ou 11.º ano de escolaridade – classificação igual ou superior a 13,5 valores.
O(a) aluno(a) terá, entre outros requisitos, de
ter aprovação em todas as disciplinas/módulos.
COMO?
A candidatura é feita na Secretaria, mediante a
entrega dos seguintes documentos:



Boletim de Candidatura (disponível na
Papelaria da Escola)



Comprovativo do NIB



Certificado de habilitações do 9ºano
(para os alunos matriculados no 10º
ano)

Alertamos para a importância de cumprir os
prazos definidos.

QUAL O PRAZO DE CANDIDATURA?

Não será possível levantar material escolar antes
ou após este prazo.

Desde o primeiro dia de aulas, até ao dia
30 de setembro.
COMO SOU INFORMADO(A)?

E O PAGAMENTO?
A escola paga diretamente à papelaria o valor
comparticipado pela ASE.

A listagem nominal das bolsas atribuídas e não
atribuídas será afixada na vitrina da ASE, durante a última quinzena de outubro.

