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Município da Chamusca apoia alunos com nova medida Vale Educação
Investimento de quase 60 mil euros chega a todos os níveis de ensino, do 1.º ao 12.º ano
Para o próximo ano letivo de 2019/2020, o Município da Chamusca deliberou atribuir Vales
Educação aos alunos do concelho que frequentem o ensino básico e secundário (do 1.º ao 12.º
ano). Estes vales podem convertidos na compra de material escolar, livros de fichas ou outros
bens que sejam adquiridos nos estabelecimentos aderentes à medida.
Esta medida substitui assim o habitual apoio que o Município da Chamusca já proporcionava às
famílias através da oferta dos livros de fichas e de manuais escolares aos alunos que não
beneficiavam desse apoio por parte do Ministério da Educação.
Como no próximo ano letivo, o Governo vai oferecer manuais escolares gratuitos a todos os
níveis de ensino, do 1.º ao 12.º ano, o Município da Chamusca optou por apoiar as famílias
com os Vales Educação, que podem ser usados para adquirir os bens escolares que forem
considerados mais úteis.
Esta é mais uma das medidas do Município para proporcionar condições de igualdade de
oportunidades e acesso ao ensino, estimulando o combate ao abandono e ao insucesso
escolar.
Podem beneficiar dos Vales Educação, os alunos inscritos do 1.º ao 12.º anos de escolaridade
(incluindo alunos dos cursos profissionais do Agrupamento de Escolas da Chamusca – AEC e
alunos do curso de PIEF) que sejam residentes no concelho e frequentem estabelecimentos de
ensino do Agrupamento de Escolas da Chamusca; ou que, caso não residam no concelho, os
alunos frequentem há, pelo menos três anos, um estabelecimento de ensino da Chamusca;
existe ainda uma outra situação contemplada, que são os alunos residentes no concelho mas
que frequentam o ensino secundário regular fora da Chamusca por inexistência da área
vocacional no AEC.
O Vale Estudante é entregue, em mão, no Balcão Único do Município até ao final do mês de
agosto e pode ser descontado nos estabelecimentos aderentes, que serão comunicados no ato
do levantamento do mesmo. Este vale tem validade de 12 meses após a data da sua emissão.
A medida representa um investimento de aproximadamente 60 mil euros por parte do
Município da Chamusca.
Os alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade recebem um vale de 40€. Os alunos do 2.º ciclo
(5.º e 6.º ano) recebem 50€, enquanto os alunos do 3.º ciclo (7.º ao 9.º ano) recebem 80€. No
caso dos alunos do ensino secundário, o apoio é de 100€.
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