ANO LECTIVO 2021-2022
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – CAF SETEMBRO 2021
Informam-se os Encarregados de Educação dos alunos inscritos nos estabelecimentos de ensino do
1º Ciclo da rede pública, cuja gestão das CAF é da responsabilidade da Freguesia de Cascais e Estoril
que se encontra aberto o período de inscrições para componente de apoio à família (CAF).

CAF – (1º ciclo ) e AAAF (pré-escolar)
Programa

CAF

Acolhimento
letivo
Interrupções
letivas
Período Letivo

AAAF

Interrupções
letivas

Horário
Manhã: 8h00 às 9h00
(com declaração da entidade patronal)
Tarde: 17h.30-19h.00
Manhã: 8h.30 (8h.00- escolas com CAF manhã)
Até às 18h.30 (+30m tolerância)
Das 15h.00 às18h.30 (+30m tolerância)
(até às 19h00 com declaração da entidade patronal)
9h.00 às 18.30h (+30m tolerância)
8h.30 (com declaração da entidade patronal)

Sujeito a
nº mínimo

10
25

10

Polos
Escolas
A definir
consoante o
número de
inscrições e
Condições de
higiene
e segurança
das
instalações

CAF SETEMBRO INÍCIO DIA 2 DE SETEMBRO (Pré-escolar e 1º ciclo)
• Inscrições: 16 a 26 de agosto em ficha própria, nas instalações da Junta de Freguesia Cascais
e Estoril (Rua de Santa Rita, 45, Estoril), ou descarregar os documentos no site da Junta.
• Datas funcionamento: Início a 2 de setembro e términos a 13 setembro (acordo com o calendário
de cada Agrupamento).
• Validação da inscrição: apenas serão validadas inscrições, dos alunos que constem nas
listagens dos agrupamentos. A confirmação será realizada via e-mail ou contato telefónico (entre
27 e 31 de Agosto).
• Mensalidades:
o só serão admitidos os alunos cuja mensalidade de se encontre
regularizadas;
o CAF Setembro: valor de Setembro pago até dia 31 de Agosto e mediante
envio de comprovativo.
A admissão e preenchimento das vagas faz-se de acordo com a seguinte ordem de prioridades:
• Alunos que frequentaram o programa CAF em anos anteriores;
• Alunos de AAAF de continuidade (Pré-escolar)
• Alunos do 1º ciclo inscritos na respetiva escola,
• Alunos que ingressam pela 1ª vez no pré-escolar, de acordo com o aval de cada
agrupamento.
Para qualquer esclarecimento contactar departamento de educação da União de Freguesias, pelos
telefones 214 646 140/47 ou pelo email: edu.inscricao@jf-cascaisestoril.pt, o site da Junta, www.jfcascaisestoril.pt para consulta do regulamento e preçário.
Estoril, 28 de julho de 2021

