
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

 

 

Ano Letivo 2017-2018 

Escola EB1 de Caparide 

Escola EB1 Abóboda 2 

 

Com as exigências do mundo do trabalho nos dias de hoje, a Escola tem-se tornado um agente cada 

vez mais importante no apoio às famílias, concorrendo para o combate à exclusão social e ao 

abandono escolar precoce e pela integração das nossas crianças. 

O direito a brincar, a democratização do acesso à experiência educativa e cultural e o reforço da 

cidadania são desígnios pelos quais a Escola, as entidades e a comunidade devem trabalhar em 

conjunto.  

Para o presente ano letivo, a Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana assegurará, em conjunto 

com o Agrupamento de Escolas de Alapraia e o Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo, 

o funcionamento das atividades extracurriculares das Escola EB1 de Caparide e EB1 Abóboda 2. 

Este é um desígnio que abraçamos com todo o empenho e dedicação, cientes de que a comunidade 

escolar deve ser um espaço de enriquecimento pessoal e de experiência cultural, lúdica e 

pedagógica. Neste espírito, desejo a toda a comunidade escolar de Caparide um ano letivo repleto 

de aprendizagens, brincadeira e, acima de tudo, afinco e responsabilidade.  

 

A Presidente, 

Maria Fernanda Gonçalves 

  



Normas de Funcionamento 

Local 

Estas atividades funcionam na EB1 de Caparide e na EB1 Abóboda 2. 

 

Bem-Estar e Segurança das Crianças 

O bem-estar e a segurança das crianças são de importância vital em todas as atividades 

extracurriculares. 

o As crianças são entregues apenas aos encarregados de educação ou às pessoas previamente 

autorizadas por escrito, no ato de preenchimento da ficha de inscrição, em cada uma das 

atividades AAAF, AEC e/ou CAF; 

o O acolhimento e a entrega das crianças faz-se junto do animador AAAF ou CAF ou do 

professor de AEC; 

o O horário de saída terá de ser impreterivelmente cumprido pela família. A partir das 19h30 

(para AAAF e CAF), é cobrada uma penalização de €5 por cada meia hora a mais e após três 

atrasos sucessivos. Como decorre da lei, após as 20h00, o responsável contactará a PSP. Esta 

informação encontra-se no termo de responsabilidade aceite e assinado nas devidas fichas de 

inscrição. 

 

Encerramento dos Equipamentos 

O espaço destinado a estas atividades encerra no mês de agosto, feriados e tolerâncias de ponto 

decretadas pelo governo, Câmara Municipal de Cascais ou Junta de Freguesia e sempre que se 

justifique sob o ponto de vista funcional, pedagógico e/ou de saúde pública, com aviso prévio aos 

encarregados de educação.  

 

Entidade Responsável 

Todos os assuntos referentes a AAAF, AEC e CAF são da responsabilidade da Junta de Freguesia 

de São Domingos de Rana. Para qualquer dúvida ou alteração inesperada deverá dirigir-se à nossa 

sede ou contactar-nos através do 214 549 190 ou do e-mail geral@jf-sdrana.pt. 

 

 

 

  



Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

 

As atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) destinam-se às crianças que frequentam 

todos os Jardins de Infância da rede pública.  

As AAAF constituem um conjunto de atividades que asseguram o acompanhamento das crianças e 

um prolongamento do horário, antes e/ou depois da componente letiva e em períodos de 

interrupções letivas. Estas incluem o acolhimento, acompanhamento e atividades de caráter lúdico-

pedagógico. 

Estas atividades realizam-se a partir de uma equipa constituída por um animador e um monitor. 

 

Horário 

2.ª a 6.ªfeira 

o 15h30 às 19h30 

Neste horário já está considerada a tolerância de 30 minutos com a apresentação do 

comprovativo do horário laboral da mãe e do pai e entregue no ato de inscrição. 

 

Inscrições 

As inscrições realizam-se na secretaria da Junta de Freguesia. A frequência nas AAAF acontece 

assim que se inicie o ano letivo, após a formalização das respetivas inscrições, em ficha própria e 

com o pagamento da mesma. 

 

Pagamentos 

o O pagamento é mensal e ao longo de 11 meses (setembro a julho); 

o O pagamento da mensalidade referente ao mês de julho é diluído mensalmente, a partir de 

outubro e até maio do ano seguinte, ou seja, no mês de julho não se efetuam pagamentos; 

o Esta mensalidade não inclui o pagamento das refeições, sendo estas pagas diretamente à 

entidade fornecedora de refeições, através da Câmara Municipal de Cascais; 

o A mensalidade decorre do escalão que lhe for atribuído pelo Agrupamento de Escolas, da 

seguinte forma: 

Escalão A: €12/mês 

Escalão B: €40/mês 

Escalão C: €85/mês 



o Os pagamentos fazem-se sempre na Tesouraria da Junta de Freguesia, entre o dia 1 e 8 de 

cada mês, nos dias úteis e entre as 09h00 e as 18h00; os pagamentos também se poderão fazer 

através de transferência bancária ou de débito direto após a autorização devidamente 

preenchida, assinada e entregue na Junta de Freguesia; 

o Com o atraso na mensalidade, a criança só frequenta as AAAF após atualização das mesmas 

e com um acréscimo de 10% na mensalidade; 

o Os pagamentos fazem-se sem direito a devolução; caso haja acertos, fazem-se na mensalidade 

seguinte; 

o Em situação de falta ou desistência não há lugar à devolução, nem à redução de verbas; 

o Desistências desta atividade só serão aceites quando devidamente justificadas com 

documentos que comprovem a causa da alteração e serão comunicadas por escrito com 30 

dias de antecedência. 

 

Interrupções Letivas 

As interrupções letivas/férias dinamizam-se na EB1 de Caparide e/ou na EB1 Abóboda 2. Para as 

interrupções letivas/férias o horário de funcionamento é entre as 07h30 e as 19h00. 

Os valores a aplicar são os mesmos, referentes ao escalão atribuído. 

Refeições 

As refeições, não sendo da responsabilidade da Junta de Freguesia, são pagas diretamente à 

empresa fornecedora e antes do início das férias. A Junta de Freguesia deverá obter esta informação 

para a comunicar à empresa fornecedora de refeições com pelo menos 3 dias úteis de antecipação. 

Existe também a possibilidade de encomendar refeição dieta (ligeira e/ou com especificações 

médicas).  

 

Seguros 

O seguro escolar está coberto durante o período de AAAF e segundo o Acordo de Colaboração que 

regula a parceria. Cabe ao Agrupamento de Escolas acionar e garantir a cobertura do Seguro Escolar 

para estas atividades extracurriculares. 

Para as crianças que não integrem estes Agrupamentos, a Junta define um valor a imputar à 

mensalidade para um seguro por criança, após conhecimento do número total de crianças inscritas. 

Este seguro abrange invalidez permanente, despesas de tratamento, deslocações e responsabilidade 

civil. 

o A equipa não se responsabiliza pela perda e/ou danificação de qualquer objeto ou bem 

pessoal dos alunos.  



 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) compreendem as atividades de natureza lúdica, 

formativa e cultural que incidam, nomeadamente, nos domínios desportivo, artístico, científico 

e tecnológico, de ligação da escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão 

europeia da educação, destinando-se ao 1.º ciclo do ensino básico. 

Estas atividades compreendem uma hora por dia com atividades lúdico-pedagógicas que vão desde 

a música, passando pela expressão plástica ou dramática, até à atividade física. 

 

Horário 

2.ª a 6.ª feira 

o 16h30-17h30 

 

Inscrições 

As inscrições realizam-se na secretaria da Junta de Freguesia. A frequência nas AEC acontece assim 

que se inicie o ano letivo, após a formalização das respetivas inscrições, em ficha própria. 

 

 

 

  

  



Componente de Apoio à Família (CAF) 

 

A Componente de Apoio à Família (CAF) destina-se às crianças que frequentam as Escolas Básicas 

do 1º ciclo e os Jardins de Infância dos Agrupamentos de Escolas.  

A CAF compreende um conjunto de atividades antes e depois da Componente Curricular e de 

Enriquecimento Curricular, assegurando o acompanhamento destes alunos de acordo com as 

necessidades das famílias.  

Para o 1.º ciclo, a CAF é financiada pelas próprias famílias. Para a Escola EB1 de Caparide e EB1 

Abóboda 2, os valores atribuídos são fixados pela Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, 

tendo em conta as despesas para um bom funcionamento deste serviço. 

 

Horário 

2.ª a 6.ª feira 

o 7h30 às 9h00 e/ou 17h30 às 19h30 

Neste horário já está considerada a tolerância de 30 minutos com a apresentação do 

comprovativo do horário laboral da mãe e do pai e entregue no ato de inscrição. 

 

Inscrições 

As inscrições realizam-se na secretaria da Junta de Freguesia. A frequência na CAF acontece assim 

que se inicie o ano letivo, após a formalização das respetivas inscrições, em ficha própria e com o 

pagamento da mesma. 

 

Pagamentos 

o O pagamento é mensal e ao longo de 10 meses (setembro a junho); 

Acolhimento Manhã: €15 

Acolhimento Tarde: €25 

Duplo Turno: €40 

 

Nos meses de interrupções letivas/férias (excluindo julho), o valor da mensalidade de CAF 

será reduzido para metade (natal e páscoa) e redução em 25% no mês de junho (aulas 

terminam a 22 de junho de 2018). 

 



o Esta mensalidade não inclui o pagamento das refeições, sendo estas pagas diretamente à 

entidade fornecedora de refeições; 

o O pagamento referente à mensalidade de junho e à última semana de junho (férias a partir 

de 25 de junho) pode ser diluído mensalmente, a partir de outubro e até maio do ano 

seguinte, ou seja, no mês de junho não se efetuam pagamentos; 

o Os pagamentos fazem-se sempre na Tesouraria da Junta de Freguesia, entre o dia 1 e 8 de 

cada mês, nos dias úteis e entre as 09h00 e as 18h00; os pagamentos também se poderão fazer 

através de transferência bancária ou de débito direto após a autorização devidamente 

preenchida, assinada e entregue na Junta de Freguesia; 

o Com o atraso na mensalidade, a criança só frequenta a CAF após atualização da mesma e 

com um acréscimo de 10% na mensalidade; 

o Os pagamentos fazem-se sem direito a devolução; caso haja acertos, fazem-se na mensalidade 

seguinte; 

o Em situação de falta ou desistência não há lugar à devolução, nem à redução de verbas; 

o Desistências desta atividade só serão aceites quando devidamente justificadas com 

documentos que comprovem a causa da alteração e serão comunicadas por escrito com 30 

dias de antecedência. Este impresso deverá ser entregue na Secretaria da Junta de Freguesia; 

 

Interrupções Letivas 

As interrupções letivas/férias dinamizam-se na EB1 de Caparide e/ou EB1 Abóboda 2, entre as 

07h30 e as 19h30. 

Estas interrupções destinam-se, em primeiro lugar, aos alunos inscritos na escola e, posteriormente 

a crianças da Freguesia de S. Domingos de Rana, estando sujeito à lotação do espaço.  

A faixa etária é compreendida entre os 6 e os 12 anos. 

 

Valores a pagar 

Dezembro (18 dezembro 2017 – 2 janeiro 2018) -  € 75 

Carnaval (12 a 14 fevereiro 2018) - € 10 

Páscoa (26 março a 6 abril 2018) – € 75 

Junho (25 a 29 junho 2018) - € 40 

Julho - € 150 (mês inteiro); € 100 (três semanas); € 75 (duas semanas); € 40 (uma semana) 

 

o A escolha do tempo a frequentar é comunicada no ato da inscrição. Em situação omissa, será 

praticada a mensalidade por inteiro. Os valores incluem a equipa técnica, os materiais de 



desgaste e pedagógicos, visita de estudo e transporte. As refeições, não sendo da 

responsabilidade da Junta de Freguesia, são pagas diretamente à empresa fornecedora e antes 

do início da interrupção letiva. A Junta de Freguesia deverá obter esta informação para a 

comunicar à empresa fornecedora de refeições com pelo menos três dias úteis de antecipação. 

Existe também a possibilidade de encomendar refeição dieta (ligeira e/ou com especificações 

médicas).  

o Para as crianças que, durante o período letivo, não frequentam escolas públicas do concelho de 

Cascais e para as crianças do 2º ciclo, o valor da refeição é de € 2,50.  

 

Seguros 

O seguro escolar está coberto durante o período de CAF e segundo o Acordo de Colaboração que 

regula a parceria. Cabe ao Agrupamento de Escolas de Alapraia acionar e garantir a cobertura do 

Seguro Escolar para estas atividades extracurriculares. 

Para as crianças que não integrem este Agrupamento, a Junta define um valor a imputar à 

mensalidade para um seguro por criança, após conhecimento do número total de crianças inscritas. 

Este seguro abrange invalidez permanente, despesas de tratamento, deslocações e responsabilidade 

civil. 

A equipa não se responsabiliza pela perda e/ou danificação de qualquer objeto ou bem pessoal 

dos alunos.  

 

 

 


