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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Sines reforça programas e apoios escolares 
 

No arranque do ano letivo 2015-2016, a Câmara Municipal de Sines lançou o Programa 
Municipal de Educação e distribuiu manuais e materiais escolares. 

 
 
Programa Municipal de Educação apresentado  
 
A Câmara Municipal de Sines apresentou à comunidade escolar o Programa Municipal de 
Educação no dia 18 de setembro. 
 
O documento é destinado ao ensino pré-escolar e de 1.º ciclo e reúne todos os programas e 
atividades promovidas pelos vários serviços da autarquia que trabalham na área da educação, 
nomeadamente o Serviço de Educação, Serviço de Cultura, Biblioteca Municipal, Serviço 
Educativo e Cultural do CAS, Museu, Arquivo Municipal, Serviço de Ambiente e Serviço de 
Desporto. 
 
Através do Programa Municipal de Educação, os docentes têm acesso a todos os instrumentos 
que a autarquia disponibiliza ao longo do ano letivo para a formação dos mais jovens, 
permitindo-lhes conhecer e planear, com maior antecedência, a participação nas atividades e a 
sua integração nos programas escolares. 
 
Os principais objetivos do programa são promover o desenvolvimento social e cultural das 
crianças, implementar medidas conducentes ao aumento da qualidade educativa e à melhoria 
do sucesso educativo, otimizar os recursos consagrados à educação, aumentar oportunidades e 
diminuir desigualdades, contribuindo para a coesão social. 
 
 
Autarquia distribui manuais e material escolar  
 
No âmbito do apoio social escolar que presta às crianças e famílias do concelho, a Câmara 
Municipal de Sines distribuiu manuais e material escolar e comparticipa a aquisição de refeições 
escolares, no ensino de 1º ciclo e pré-escolar. 
 
Das 614 crianças matriculadas no 1.º ciclo do ensino básico no ano letivo de 2015-2016, a 
autarquia concede apoios a 254. 
 
Das 254 crianças, 158 pertencem ao Escalão A do apoio social escolar, tendo direito aos 
manuais, material escolar e refeições escolares comparticipadas a 100%. As restantes 96 
crianças pertencem ao Escalão B do apoio, com direito a manuais e isenção de metade do valor 
da senha de refeição. 
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A Câmara Municipal de Sines concede também apoios aos alunos do pré-escolar, 
nomeadamente na comparticipação de refeições escolares. Das 214 crianças matriculadas neste 
ano letivo, a autarquia presta apoio a 82 crianças: 56 no Escalão A, com comparticipação a 100% 
da refeição, e 26 no escalão B, com isenção de metade do valor da senha de refeição. 
  
A atribuição do escalão de apoio social escolar segue as normas de atribuição do escalão de 
abono de crianças e jovens pela Segurança Social. 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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