
INSCRIÇÃO

Pretendo fazer a inscrição para a interrupção letiva de Carnaval: SIM NÃO Número de dias que pretende 

Nome da Criança/Aluno

Escola/Jardim 

Sala/Ano de escolaridade 

Assinale SIM (S) ou NÃO (N), conforme o que pretende

Autorizo que meu educando saia do recinto escolar para participar na atividade programada (Assinale com X):

Dia 16 de fevereiro- ActiveStart Pais e Filhos:      Autorizo Não Autorizo

Dia 18 de fevereiro- Workshop Patinagem (só 1ºciclo): Autorizo Não Autorizo 

INSCRIÇÃO de paIS eM atIvIdade de aCtIveStaRt dIa 16 de feveReIRO

Eu  

Pai  Mãe  Outro    Pretendo frequentar uma Academia    Não Pretendo frequentar uma Academia.

Caso pretenda, assinale com uma (X) a academia que pretende:

Futebol 11   Padel   Desporto Aventura   Judo   Andebol   Basquetebol

Lisboa  de  de 
O Encarregado de Educação (Assinatura)

Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)/Componente de Apoio à Família (CAF) 

Informação - Interrupção Letiva de Carnaval

Informamos os Encarregados de Educação que as inscrições na AAAF/CAF para o período da interrupção letiva 

do Carnaval (16, 17 e 18 de fevereiro), decorrem entre o dia 26 de janeiro e 4 de fevereiro, pelo que deve entregar 
o formulário preenchido, até ao dia 4 de fevereiro. 
O horário de funcionamento da AAAF/CAF neste período é das 8h00m às 19h00m.

Plano de Atividades Segunda-feira 16 Terça-feira 17 Quarta-feira 168

Período da Manhã
Dia do Amigo Atividade “A minha Concurso

“ O mural do Cupido” Escola é um Palácio” de Esculturas
Almoço Escola Escola Escola

Período da Tarde Active Start Pais e Filhos * Atividade “A minha

J.I- Jogos Tradicionais 

Escola é um Palácio”

nas escolas
1ºciclo- Workshop

Patinagem*

*Na Atividade “ Active Start” Pais e Filhos, os pais poderão participar nas
Academias que irão decorrer nesse dia. As crianças irão com monitores das
AAAF/CAF e pais poderão ir ter ao local da academia. As academias a funcionar
no dia 16 de fevereiro serão de Futebol 11,Padel, Desporto Aventura, Judo,
Andebol e Basquetebol.
A academia de Futebol 11 realizar-se-á no Fófó, a academia de Judo na Junta de
Freguesia de Benfica, a academia de Padel e Desporto Aventura na Mata de
Benfica e a Academia de Andebol e Basquetebol no Complexo Desportivo do
Bairro da Boavista.
*Workshop de Patinagem irá realizar-se nas instalações da Junta de Freguesia
de Benfica.
a) Os alunos que frequentam a AAAF/CAF durante o período letivo e pretendam

também frequentar durante esta pausa, têm um acréscimo ao valor mensal
pago que corresponde à diária a cobrar por cada dia que pretenda. Este
pagamento é efetuado por referência à totalidade de dias inscritos,
independentemente de o aluno faltar a algum deles ou não;

b) Os alunos que não frequentam a AAAF/CAF, durante o período letivo que
pretendam frequentar apenas durante as interrupções têm de pagar o valor
correspondente à mensalidade, sendo esta acrescida da diária
correspondente ao escalão. As mensalidades em atraso terão de ser pagas até
à data de inscrição para a interrupção letiva, sob pena de não ser aceite a
inscrição do aluno.

c) A marcação das refeições (almoços e lanches), para as interrupções letivas é da
responsabilidade dos Encarregados de Educação.

Com base neste pressuposto, informam-se todos os encarregados de educação
que, quando o seu educando faltar 1 dia, têm de telefonar obrigatoriamente, até
às 10h00 desse mesmo dia, para os monitores da AAAF/CAF, a fim de efetuar a
marcação do almoço para o dia seguinte, uma vez que a reserva dos almoços é
comunicada à empresa no dia anterior. Em caso de esquecimento a criança
poderá ficar sem refeição.

Segunda-feira 16 Terça-feira 17 Quarta-feira 18


