
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA 

CONSELHO GERAL 

Enquadramento legal 

De acordo com o estabelecido na alínea i) do artigo 13.º do decreto-lei n.º 

137/2012, de 2 de julho, compete ao conselho geral a definição das linhas 

orientadoras do planeamento e execução, pela diretora, das atividades no 

domínio da ação social escolar. 

Preâmbulo 

Norteando-se pelos princípios estabelecidos na Lei de Bases do Sistema 

Educativo, no quadro do regime jurídico da autonomia, administração e gestão e na 

demais legislação em vigor, nomeadamente, no decreto-lei n.º 55/2009, de 2 de 

março, a definição das linhas orientadoras do planeamento e execução, pela diretora, 

das atividades no domínio da ação social escolar rege-se pelos princípios da equidade 

e da solidariedade social, no sentido da prevenção da exclusão e do abandono escolar 

e da promoção da igualdade de oportunidades de acesso e sucesso educativo, com 

base nas boas práticas já existentes. 

Linhas orientadoras do planeamento e execução das atividades no 

domínio da ação social escolar 

No exercício das suas competências legais, e para além dos apoios no âmbito 

da ação social escolar legalmente previstos, o Conselho Geral do Agrupamento 

Vertical de Escolas Professor João de Meira definiu as seguintes linhas orientadoras: 

1. Apoios alimentares

1.1 Assegurar que o almoço dos alunos corresponda a uma refeição completa,

incluindo obrigatoriamente legumes e fruta.

1.2 Possibilitar o acesso diário às refeições escolares, por parte de todos os

alunos, mesmo que, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, o horário escolar comporte um único

turno;

1.3 Fornecer um suplemento alimentar aos alunos com menores recursos

económicos, mediante utilização das verbas decorrentes de proveitos de gestão dos

serviços do bufete e da reprografia/papelaria;
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1.4 Respeitar as margens de lucro legais previstas a aplicar nos géneros 

alimentícios a promover e a limitar no bufete; 

1.5 Promover o consumo de pão, fruta, leite e seus derivados junto dos alunos dos 

2.º e 3.º ciclos, mediante a sua venda sem fins lucrativos; 

1.6 Assegurar que as “máquinas de venda automática" acessíveis aos alunos 

apenas disponibilizem géneros alimentícios a promover; 

1.7 Garantir a divulgação antecipada das ementas, de preferência na semana 

anterior, em locais de fácil acesso aos alunos e pais e encarregados de educação; 

1.8 Controlar, nos 2.º e 3.º ciclos, a requisição de senhas de almoço e o consumo 

das refeições, de forma a diminuir os desequilíbrios entre o número de refeições 

requisitadas e as consumidas, transmitindo aos diretores de turma, e através destes, 

ao pais e encarregados de educação, a identidade dos alunos que praticam com 

frequência estes atos; 

1.9 Monitorizar o funcionamento dos refeitórios e bufetes escolares, em 

colaboração com as entidades com competências na área da higiene e segurança 

alimentar; 

1.10 Promover a medição periódica/trimestral do grau de satisfação da comunidade 

educativa, relativamente ao funcionamento do bufete e refeitórios. 

 

2. Transportes Escolares 

2.1 Solicitar à autarquia o Plano de Transportes Escolares; 

2.2 Promover a celebração de um protocolo com a autarquia para fixar a 

colaboração a prestar pelo agrupamento nesta matéria; 

 

3. Manuais e material escolar 

3.1 Garantir o acesso gratuito a manuais e material escolares de aquisição 

obrigatória às crianças e aos alunos com elevadas carências económicas, 

devidamente comprovadas pelo Diretor de Turma/Professor Titular de Turma e pelos 

serviços de ação social escolar do agrupamento, a título provisório, até à decisão 

pelas entidades competentes sobre as condições que conferem direito ao respetivos 

auxílios económicos, quando se encontre esgotada a comparticipação legal ou, ainda, 

se verifique não estarem reunidos os requisitos previstos na legislação; 

3.2 Responsabilizar os alunos pelo uso dos manuais e materiais escolares cedidos 

tendo em conta a sua possível reutilização; 
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3.3 Criar um banco de manuais e materiais escolares, que possam ser cedidos a 

alunos carenciados, sempre que a ação social escolar não cubra a totalidade das 

despesas ou cuja situação não esteja coberta pela mesma; 

3.4 Proceder à afetação da verba destinada a manuais escolares à aquisição de 

material escolar quando não existam manuais adotados, designadamente quando se 

trate de alunos que frequentem cursos especializados do ensino artístico, de cursos 

profissionais e ou outros que impliquem percursos alternativos. 

4. Atividades de complemento e enriquecimento curricular

4.1 Assegurar a participação em atividades de complemento e enriquecimento

curricular a alunos pertencentes a famílias carenciadas, como, por exemplo, visitas de

estudo programadas no âmbito das atividades curriculares, em conformidade com a

legislação em vigor.

4.2 Quando não houver lugar a comparticipação nos termos da lei, assegurar a

participação dos alunos anteriormente referenciados nas atividades de complemento e

enriquecimento curricular através do orçamento da escola e da conjugação de

esforços por parte de toda a comunidade educativa.

5. Prevenção e Seguro Escolar

5.1 Assegurar ações de promoção da segurança e prevenção do acidente nas 

atividades escolares; 

5.2 Promover ações de formação no âmbito da assistência ao acidente e primeiros 

socorros. 

6. Alunos com necessidades educativas especiais

6.1 Disponibilizar os recursos humanos e materiais necessários ao 

desenvolvimento dos programas e currículos educativos individuais dos alunos com 

necessidades educativas especiais a fim de promover a sua plena integração escolar; 

6.2 Promover a criação de condições de acessibilidades às instalações dos 

estabelecimentos de educação e ensino a todas as crianças e alunos com 

necessidades educativas especiais que apresentem mobilidade reduzida. 

7. Ações complementares

7.1 Sinalizar agregados familiares com elevadas carências socioeconómicas, bem

como os que apresentem disfuncionalidade e desestrutura familiar que possam pôr em

perigo os superiores interesses dos alunos, junto das entidades competentes, tendo
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em vista o desenvolvimento de um plano estratégico conjunto de acompanhamento 

das mesmas. 

7.2 Aplicar eventuais proveitos da gestão dos serviços de bufete e de 

reprografia/papelaria, bem como donativos ao abrigo da lei do mecenato, na aquisição 

de livros ou outro material escolar a distribuir pelos alunos de menores recursos 

económicos; no empréstimo de manuais escolares, nos termos do regulamento 

internos; na aquisição de livros e de software educativo para renovação e atualização 

das bibliotecas e centros de recursos; na aquisição de livros para atribuição de 

prémios no âmbito das medidas valorativas em vigor. 

Este documento foi aprovado em reunião de conselho geral de 19 de outubro 

de 2016. 

A Presidente do Conselho Geral, 

__________________________________ 


