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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
Pelouro da Educação 

 

AAÇÇÃÃOO  SSOOCCIIAALL  EESSCCOOLLAARR    
AA  PPRREESSEENNTTEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDEESSTTIINNAA--SSEE  ÀÀ  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  AAPPOOIIOOSS  SSOOCCIIOOEEDDUUCCAATTIIVVOOSS  DDAA  AAÇÇÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

EESSCCOOLLAARR  PPAARRAA  OO  AANNOO  LLEETTIIVVOO  EEMM  CCUURRSSOO  

AA  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDAASS  EESSCCOOLLAASS,,  PPRROOFFEESSSSOORREESS  EE  EENNCCAARRRREEGGAADDOOSS  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO,,  ÉÉ  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  PPAARRAA  OO  

CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  EE  DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO  DDAASS  SSEEGGUUIINNTTEESS  IINNDDIICCAAÇÇÕÕEESS..  
 
 
 

CCOOMMPPOONNEENNTTEE  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  FFAAMMÍÍLLIIAA  

--  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  RREEFFEEIIÇÇÃÃOO  EESSCCOOLLAARR  EE  PPRROOLLOONNGGAAMMEENNTTOO  DDEE  HHOORRÁÁRRIIOO--  

 

 Apenas os(as) encarregados(as) de educação que inscrevem pela primeira vez os(as) 
educandos(as) neste serviço preenchem a Declaração Refeições Escolares/Prolongamento 
Horário. 
 

 Os(as) encarregados(as) de educação que fizeram inscrição no presente ano escolar 
comunicam a sua vontade em renovar, ou não, ao professor(a), que faz a atualização no 
MAPA DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (entregue pelos serviços de educação da Câmara); 
 
 

 O MAPA ASE é preenchido pelo(a) professor(a) com vista à atualização dos dados dos alunos, 
e assinado pelo respetivo encarregado de educação. 
 
 

 Os alunos com necessidade de dieta específica devem anexar a respetiva DECLARAÇÃO 
MÉDICA.  
 

 A opção “refeição pontual” destina-se aos encarregados de educação que pontualmente e 
apenas em situação de necessidade comprovada necessitem deste serviço. 

 
 

Para a atribuição dos apoios socioeducativos é obrigatória a entrega da DECLARAÇÃO DE ABONO DE 
FAMÍLIA, emitida pela SEGURANÇA SOCIAL DO ANO CORRENTE. Este documento deve ser anexado 
aquando o preenchimento da declaração de inscrição da refeição escolar/prolongamento de horário 
e entregues nos serviços municipais. O envio pode ser feito para o email educacao@cm-baiao.pt, ou 
em formato papel, entregue no atendimento Municipal, postos de atendimento de Ancede e Santa 

Marinha do Zêzere. 
 

 

Para o ano letivo em curso o valor a pagar, da refeição escolar/prolongamento de horário, será 

comunicado oportunamente. 

 
 

PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO ADICIONAL AGRADECEMOS O CONTACTO  
ao Setor da Educação, da Câmara Municipal de Baião, através do tlf. 255 540 500 

 

AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO  

 
 

Os dados pessoais recolhidos destinam-se à organização e atualização da informação relativa ao Serviço de Refeições Escolares e Prolongamento de Horário e 

são processados automaticamente nos termos da legislação da proteção de dados pessoais (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que 

mailto:educacao@cm-baiao.pt
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revoga a Diretiva 95/46/CE), sendo o seu tratamento da responsabilidade da Câmara Municipal de Baião. O acesso às informações é facultado ao próprio, que 

tem direito à atualização e correção dos dados. A omissão da declaração dos dados pessoais ou a inexactidão dos dados declarados são susceptíveis de 

impedir uma qualificação favorável do pedido 
 


