
Agrupamento de Escolas Lapiás

Informação

ASE

CRIANÇAS QUE JÁ FREQUENTAM O PRÉ-ESCOLAR

Informam-se os pais e encarregados de educações que estão abertas as candidaturas à
concessão da Componente de Apoio à Família (refeição escolar e prolongamento de horário)
para o ano letivo 2018/2019.

Os boletins podem ser solicitados às educadoras nos Jardins de Infância ou na Papelaria da
escola sede do Agrupamento a partir do dia 11 de junho. Em alternativa os encarregados de
educação podem imprimir os formulários diretamente do site da Câmara Municipal de Sintra:

 CANDIDATURA A CONCESSÃO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO
PRÉ-ESCOLAR

Os impressos devidamente preenchidos e com os documentos necessários devem ser
entregues na Secretaria do Agrupamento Lapiás de 11 a 28 de junho.

Para as crianças que vão pela primeira vez frequentar o pré-escolar, as candidaturas
decorrerão após a afixação das listas de entrada no Jardim de Infância.

ALUNOS DO 1º CICLO

Informam-se os pais e encarregados de educação que estão abertas as candidaturas às
medidas de apoio escolar (refeição e subsidio) e transporte escolar para o ano letivo de
2018/2019.

Os boletins podem ser solicitados às professoras titulares nas respetivas escolas ou na
Papelaria da escola sede do Agrupamento a partir do dia 11 de junho. Em alternativa os
encarregados de educação podem imprimir os formulários diretamente do site da Camara
Municipal de Sintra:

 MEDIDAS MUNICIPAIS DE APOIO ESCOLAR - 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

 TRANSPORTES ESCOLARES

http://www.cm-sintra.pt/phocadownload/candidatura%20a%20concesso%20da%20componente%20de%20apoio%20escolar.pdf
http://www.cm-sintra.pt/phocadownload/candidatura%20a%20concesso%20da%20componente%20de%20apoio%20escolar.pdf
http://www.cm-sintra.pt/phocadownload/medidas%20apoio%20escolar_1%20ciclo.pdf
http://www.cm-sintra.pt/phocadownload/formulario_transportes_escolares.pdf


Os impressos devidamente preenchidos e com os documentos necessários devem ser
entregues na Secretaria do Agrupamento Lapiás nas datas abaixo mencionadas.

Para os alunos que frequentam o 1º, 2º e 3º ano o prazo de entrega decorre de 11 a 28 de
junho.

Para os alunos que frequentam o 4º ano e transitam ao 5º ano o prazo de entrega decorre de
28 de junho a 6 de julho.

ALUNOS DO 2º E 3º CICLO

Informam-se os pais e encarregados de educação que estão abertas as candidaturas a subsídio
e transporte escolar para o ano letivo de 2018/2019.

Os interessados devem levantar os impressos na Papelaria ou, em alternativa imprimir os
formulários de subsidio que se encontram em anexo e os de transporte escolar diretamente
do site da Câmara Municipal de Sintra em

 TRANSPORTES ESCOLARES

Os impressos devidamente preenchidos e com os documentos necessários, devem ser
entregues na Secretaria da Escola, até ao dia 28 de junho.

Montelavar, 11 de junho de 2018

A Direção

Isabel Casinhas
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