PRECÁRIO
Inscrição - € 15 | Renovação da Inscrição - € 10

Mensalidades
Escalão A

Escalão B

Escalão C

JARDIM-DE-INFÂNCIA

Carnide ….

Extra Manhã
07h30 - 8h

€ 2,50

€5

€ 7,50

Uma ECO Freguesia Educadora e Participativa!

Mensalidade
8h - 9h / 15h - 17h30

€5

€ 15

€ 25

“É dos sonhos que nasce a inteligência (…)

Prolongamento
17h30 - 19h

€5

€ 15

€ 25

Extra Tarde
19h - 19h30

€ 2,50

€5

€ 7,50

É preciso escutar as crianças para que a sua inteligência desabroche.”

1º CICLO
Extra Manhã
07h30 - 8h

€ 2,50

€5

€ 7,50

Acolhimento
8h - 9h

€5

€ 10

€ 15

Mensalidade
8h - 9h / 17h30 - 19h

€7

€ 20

€ 30

Extra Tarde
19h - 19h30

€ 2,50

€5

€ 7,50

ESPAÇO JOVEM
Mensalidade
14h30 - 19h

€ 12,50

€ 22,50

€ 32,50

Extra Tarde
19h - 19h30

€ 2,50

€5

€ 7,50

INTERRUPÇÕES LECTIVAS
Interrupções lectivas
1
Natal e Páscoa
Acresce à mensalidade
8h - 17h30

€ 15/cada

Interrupções lectivas
2
Julho e Agosto
8h - 17h30

€ 20/turno

Modalidade
ATL + Férias

Mensalidade Mensalidade Mensalidade

+

Cálculo: (10 x valor
mensalidade) + (2 x
valor int. lectiva 1) + (2
x valor int. lectiva 2) :
10 meses

7 € Mês
(10 x)

Modalidade
SÓ Férias
8h - 17h30

7 € Mês
(10 x)

€ 30/cada

€ 40/turno

+

14 € Mês
(10 x)

€ 50/cada

€ 60/turno

+

22 € Mês
(10 x)

Rubem Alves
Neste início de ano, num Mundo em constante mudança é preciso
aprender a navegar num oceano de incertezas, é preciso ensinar
as nossas crianças e jovens a pensar o imprevisto, a pensar a
incerteza, a intervir no futuro através do presente, com as informações obtidas no tempo e a tempo num futuro aberto e incerto, num
processo de compreensão mútua.
Educar para a compreensão, para o respeito pelas ideias dos
outros e os seus modelos de vida, para entender outros códigos
éticos, ritos e costumes. Educar para um Mundo cada vez mais
plural.
Escutar as crianças, jovens e toda a comunidade educativa, darlhes voz, e com toda a comunidade envolvida em processos participativos, colaborativos e criativos partir para a ação é o mote dos
nossos projectos educativos, privilegiando as actividades ao ar
livre e o usufruto dos espaços públicos, como espaços educativos
e de relação.
Para o ano que se avizinha, todos somos imprescindíveis, alunos,
pais, docentes, assistentes, animadores e técnicos, para em comunidade experimentarmos, construirmos e semearmos o nosso
Futuro de forma mais sustentável e plural.
Juntos num verdadeiro trabalho colaborativo e de relação constante, vamos continuar a sonhar a educação em Carnide e com inteligência superar os desafios e incertezas que o ano nos traz!
Bom ano 2021/22
Um abraço do Presidente
Fábio Sousa

14 € Mês
(10 x)

22 € Mês
(10 x)

Um abraço da Vogal da Educação
Teresa Martins

Cálculo: (2 x valor
interrupção lectiva 1) +
(2 x valor interrupção
lectiva 2) : 10 meses
Verifique qual o escalão que o agrupamento atribuiu ao seu educando. Se
se verificarem incoerências nas informações dadas, será considerado o
escalão atribuído pelo agrupamento.

EDUCAÇÃO

CARNIDE EDUCA A TEMPO INTEIRO
AAAF I CAF I ESPAÇO JOVEM
REGULAMENTO
2021/2022

JARDIM-DE-INFÂNCIA

AAAF - Actividades de Animação e Apoio à Família

1.º CICLO

CAF - Componente de Apoio à Família

2.º/3.º CICLO
Espaço Jovem
CONTACTOS
AAAF JARDIM-DE-INFÂNCIA BAIRRO PADRE CRUZ
Rua Professor Francisco Pereira de Moura
1600-746 Lisboa
paula.rodrigues@jf-carnide.pt
Tel. – 931 462 225
AAAF | CAF | ESPAÇO JOVEM EB AIDA VIEIRA
Rua Prof. Sedas Nunes
1600 - 659 Lisboa
pedro.baptista@jf-carnide.pt
Tel. – 931 462 221
AAAF | CAF EB PRISTA MONTEIRO
Rua Prista Monteiro
1600 Lisboa
jorge.sousa@jf-carnide.pt
Tel. – 931 462 222
AAAF JARDIM-DE-INFÂNCIA HORTA NOVA
Rua Prista Monteiro
1600 Lisboa
carolina.cazenave@jf-carnide.pt
Tel. – 931 462 217
AAAF | CAF EB LUZ/CARNIDE
Rua Maria Brown
1500 - 430 Lisboa
ana.sofia.filipe@jf-carnide.pt
Tel. – 931 462 223

PAGAMENTOS
alexandra.figueiredo@jf-carnide.pt
Tel. – 931 462 220

AAAF I CAF I ESPAÇO JOVEM
4. CALENDÁRIO LECTIVO

1. INSCRIÇÃO

7. MENSALIDADES

As crianças que desejam frequentar as AAAF I CAF I ESPAÇO

O calendário das AAAF | CAF | ESPAÇO JOVEM ajusta-se ao

O valor da mensalidade é o indicado no quadro em anexo, de

JOVEM, devem ser inscritas pelo encarregado de educação atra-

calendário do Agrupamento de Escolas.

acordo com o escalão ASE.

vés do formulário de inscrição online, https://bit.ly/ATL21-22, ou

O escalão ASE é atribuído pelo agrupamento, após entrega da
5. INTERRUPÇÕES LECTIVAS

junto do responsável pelos pagamentos.
Para a inscrição é necessário:
ü

Preenchimento do Formulário de Inscrição

tal, Páscoa, Verão, Férias em Carnide deverá ser realizada inscri-

ü

Pagamento do valor da inscrição/renovação e mensali-

ção prévia em datas a definir.
Não é permite a inscrição na totalidade do Programa de Anima-

dade do mês
Outros documentos a apresentar:
ü

Cópia do Acordo de Regulação do Poder Paternal,

Sendo as AAAF ou as CAF frequentadas por irmãos, os valores
fixados sofrem as seguintes reduções: para o 1.º irmão: 20%; para
o 2.º irmão: 30%; para o 3.º irmão: 40%; para o 4.º irmão: 50%;
para o 5.º irmão: 60%.

ções de Verão.
A Junta de Freguesia de Carnide reserva o direito de anular as

8. DEVOLUÇÕES

inscrições por falta de pagamento no prazo indicado.

quando aplicável
ü

declaração da segurança social.

Para frequência das Crianças no programa de Animações de Na-

(Re)Inscrição | Mensalidades | Interrupções Lectivas

Declaração da entidade patronal comprovativa a neces6. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES

sidade de prolongamento de horário.

Todos os pedidos devem ser efectuados por email, com a justifica-

Jardim-de-Infância: das 17h30 às 19h30

O pagamento pode ser realizado através de referência multibanco,

ção em anexo, quando aplicável, para o responsável pelos paga-

1.º, 2.º e 3.º Ciclo: das 19h00 às 19h30

ou presencialmente (em dinheiro ou por multibanco) preferencial-

mentos, no prazo máximo de um mês à data de emissão/

mente, até dia 10 de cada mês, tendo em conta, os dias atribuídos

pagamento do recibo. Todos os pedidos serão sujeitos a avaliação

a cada equipamento.

superior.

2. CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA
No decorrer do ano lectivo, as alterações de horário e desistências

Às crianças das AAAF | CAF | ESPAÇO JOVEM o valor da reno-

(rescisão de serviços AAAF | CAF | ESPAÇO JOVEM) deverão ser

vação da inscrição para o ano seguinte será cobrado conjunta-

comunicadas ao coordenador ou ao responsável dos pagamentos

mente com a mensalidade de Setembro.

Os medicamentos devem ser entregues pelo encarregado de edu-

por escrito e até ao fim do mês anterior a que respeita.

Em caso de desistência, o valor da renovação ou inscrição não

cação, ao animador ou ao coordenador, acompanhados do guia

O incumprimento desta disposição implica o pagamento das men-

será devolvido.

de receita médica e devidamente identificados, incluindo as horas

salidades até à respectiva comunicação de alteração/desistência.

O pagamento das mensalidades, é efectuado de Setembro a

de medicação.

Não serão consideradas inscrições em que se verifiquem mensali-

Junho (10 mensalidades) e deve ser realizado durante o mês a

dades de anos anteriores por pagar.

que diz respeito e nos dias definidos para tal.

9. MEDICAMENTOS

10 . OBJECTOS PESSOAIS

Situações de carência económica e/ou social que necessitem de

A Junta de Freguesia de Carnide não se responsabiliza pela per-

acompanhamento ou redução de preços serão analisados caso a

ca, furto, ou destruição de objectos pessoais que a criança traga

As AAAF | CAF | ESPAÇO JOVEM funcionam dentro dos seguin-

caso.

para as AAAF | CAF | ESPAÇO JOVEM, como por exemplo reló-

tes horários:

Em caso de incumprimento poderá ser condicionado o acesso das

gios, telemóveis, jogos electrónicos ou outros objectos de valor.

3. HORÁRIOS

- Períodos lectivos:

Jardim-de-Infância: das 7h30 às 9h e das 15h às 19h30
1.º Ciclo: das 7h30 às 9h e das 17h30 às 19h30
2.º e 3.º Ciclo: das 14h30 às 19h30
- Períodos de férias escolares: das 8h às 17h30

crianças às actividades. Entende-se por incumprimento o não

pagamento de duas mensalidades consecutivas.

11 . CONTACTOS ENTRE AS AAAF | CAF | ESPAÇO JOVEM
E OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
Privilegiando o bem-estar de todas as nossas Crianças sempre
que necessário os Encarregados de Educação poderão agendar
uma reunião com o Coordenador.

