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Definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades 

no domínio da ação social escolar (2022) 

 

No âmbito da promoção de medidas de combate à exclusão social e ao 

abandono escolar e de igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar, 

assume especial relevância não só assegurar a continuidade como reforçar o apoio 

sócio educativo dos alunos dos ensinos básico e secundário. 

Assim sendo, os serviços da ação social do Agrupamento de Escolas de Vila 

Viçosa, para prevenir situações que conduzam ao abandono ou insucesso escolar dos 

seus discentes, deverão atribuir apoios de caráter sócio educativo de forma a 

assegurar o exercício efetivo do direito ao ensino e à igualdade de oportunidades, 

independentemente das suas condições sociais, económicas e familiares.   

Neste sentido, e segundo o estabelecido no Decreto-Lei n.º 75/2008, art.13.º e a 

existência do GAAF (gabinete de apoio ao aluno e à família) o Conselho Geral sugere 

para o planeamento e execução das atividades no domínio da ação social escolar os 

seguintes objetivos:  

1. Continuar a despistar situações de carências ou alterações económicas do 

rendimento familiar, implementando um plano de apoio e, se necessário, 

recorrer a entidades ou instituições exteriores;  

2. As ações de apoio a implementar deverão continuar a garantir:  

 

 a) Alimentação; 

 b) Manuais e materiais escolares; 

 

Assim, o Conselho Geral decidiu definir para cada uma das modalidades de apoio 

referidas no art. 12.º do DL n.º 55/2009 as seguintes linhas orientadoras consideradas 

mais pertinentes e ajustadas à realidade da escola: 

 

1.Alimentação 

 

a) assegurar uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da população 

escolar no refeitório e no bar, ao preço estipulado na legislação em vigor, e com a 

observância das normas gerais de higiene e segurança alimentar;  

b) assegurar, sempre que possível, reforço alimentar para alunos que o solicitem e que 

dele manifestamente precisem; 

b) promover uma cultura de hábitos alimentares saudáveis, criando atividades que 

incentivem essa prática; 



c) as ementas das refeições devem ser afixadas nos refeitórios, na página da escola e 

em todos os estabelecimentos do agrupamento antecipadamente, sempre que 

possível na semana anterior. 

 

 

2.Transportes escolares 

 

a) procurar garantir apoio à participação dos alunos subsidiados nas visitas de estudo 

programadas no âmbito das atividades curriculares; 

b) colaborar com os municípios sempre que estes o solicitem. 

 

3. Materiais escolares  

a)  assegurar a aquisição de materiais escolares; 

b) fomentar a responsabilidade pelo uso dos materiais cedidos, tendo em conta a sua 

reutilização. 

 

4.Prevenção e Seguro Escolar 

 

a) implementar medidas adequadas no campo da segurança e prevenção de acidentes 

durante as atividades escolares, de acordo com o previsto na legislação em vigor; 

b) assegurar ações de promoção da segurança e prevenção do acidente escolar de 

forma eficiente, ativa e com visibilidade para toda a comunidade escolar; 

c) assegurar as medidas do seguro escolar, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Documento aprovado em reunião de Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vila 

Viçosa, em 06 de janeiro de 2022. 

 


