
 
 

Regulamento da CAF  
Agrupamento de Escolas de Carnaxide 

EB Antero Basalisa 
Ano Letivo – 2020/2021 

 
 

Artigo 1.o 
Contextualização 

 
1- As Atividades da Componente de Apoio à Família, doravante CAF, encontram-se 
reguladas pela Portaria 644-A/2015 de 24 de Agosto. 
2 – Considera-se CAF o conjunto de atividades destinadas a assegurar o 
acompanhamento dos alunos do 1.o ciclo 0ensino básico, antes e ou depois da 
componente curricular e de enriquecimento curricular, bem como durante os períodos 
de interrupção letiva. 

 
Artigo 2.o 

Período de Funcionamento 
 
1 – Na Escola Básica  Antero Basalisa, durante o período letivo, a CAF decorre 
diariamente no seguinte horário: 
- Período da manhã das 07h30m às 9h00. 
- Período da tarde das 17h00 e as 19h30m. 
2 – Antes do início do ano letivo, nas interrupções letivas e durante o período que 
decorrer entre o último dia previsto para as atividades letivas e o último dia útil de 
julho, as atividades da CAF decorrem, ininterruptamente, entre as 07h30m e as 
19h30m. 
3 – É da competência do Agrupamento de Escolas de Carnaxide elaborar o calendário 
escolar (data de início, interrupções e final das atividades letivas) dentro dos limites 
estipulados no Despacho n.o 8294-A/2016 de 24 de junho de 2016. 
 

 
Artigo 3.o 

Alunos 
 

1 – Podem frequentar a CAF todos os alunos do 1.o ciclo inscritos na Antero Basalisa. 
2 - A frequência da CAF é facultativa. 
3 – A Associação de Pais e Encarregados Educação da Escola EB1/JI Antero Basalisa 
(APJIEBC) é a Entidade Executora da Componente de Apoio à Família na EB Antero 
Basalisa, sendo o serviço prestado conjuntamente com a Entidade Parceira Sopro dos 
Sonhos. Razão pela qual, é garantido aos sócios da Associação de Pais – cuja quota anual 
tem o valor de € 10,00 – um desconto na mensalidade da Componente de Apoio à 
Família. 
 

 
 



 
 

 
Artigo 4.o 

Mensalidade 
 

1 - A inscrição na CAF garante a frequência das respetivas atividades entre 01 de 
setembro de 2019 e 31 de agosto de 2020, implicando o pagamento das mensalidades 
descritas nos quadros abaixo descritos: 
 

 
 
 
 

2. Nos meses de interrupção letiva (Setembro, Dezembro, Fevereiro, Março, Junho e 
Julho) não existirão mensalidades fracionadas, pelo que será devido o valor referente 
ao período de férias acima descrito. 
3 - O valor da mensalidade é devido, na modalidade selecionada pelo encarregado de 
educação, independentemente do número de dias em que o aluno efetivamente 
usufruir do serviço. 
4 – No caso de um Encarregado de Educação não necessitar do serviço, num 
determinado mês completo, deverá comunicar a situação por escrito (através do e-mail 
educarasorrirab@gmail.com), com cinco dias de antecedência em relação ao início do 
mês onde pretende que se verifique a suspensão do serviço, de forma a poder ficar 
isento do respetivo pagamento. 
5 – Ao valor da mensalidade acrescem € 20,00 relativos à renovação de inscrição ou 
€40,00 (caso seja a 1.a inscrição). 
6 - As crianças que não frequentem regularmente a CAF podem, desde que inscritas 
 previamente e após o pagamento da taxa de inscrição, frequentar a CAF mediante o 
pagamento do seguinte valor diário: 5€ - escalão A; 10€ escalão B; 15€ escalão C. 
7 - Durante as interrupções letivas é possível a inscrição semanal, mediante o seguinte 
pagamento por semana: 25€ - escalão A; 35€ escalão B; 40€ escalão. A frequência é 
permitida aos alunos cujos encarregados de educação tenham procedido previamente 
à inscrição na CAF e pago a respetiva taxa de inscrição. 
8 - Os pagamentos podem ser efetuados por transferência bancária para a conta da 
Sopro dos Sonhos IBAN – PT 50 0018 0003 4995 9373 02023. 
9 - Se optar por efetuar o pagamento por transferência bancária deverá entregar, em 

Horário/Escalão 
Escalão A 
(Escalão 1 da 
Segurança Social) 

Escalão B 
(Escalão 2 da 
Segurança Social) 

Escalão C 

Período de Acolhimento 
(07h30 - 09h00) 20€ 25€ 35€ 

Período da Tarde 
(17h00 – 19h30) 35€ 50€ 60€ 

Período Completo 
  40€ 55€ 70€ 

Período de Férias 
(07h30 – 19h30) 40€ 55€ 70€ 



 
 

papel (ou para o e-mail educarasorrirab@gmail.com), até ao dia 08 do respetivo mês, à 
nossa Coordenadora Raquel Franco, o comprovativo da transferência – onde deve 
constar o nome e apelido do seu filho e respetiva turma para que possa ser emitido o 
respetivo recibo e ser validado o pagamento. 
10 - Caso se verifique nova suspensão das atividades letivas e não letivas, a CAF manterá 
as suas atividades com as crianças através de meios digitais (vídeos com atividades para 
as crianças realizarem e sessões via zoom, ou através de outras plataformas digitais), 
não havendo suspensão da mensalidade. Nos meses em que o funcionamento da CAF 
seja totalmente (o mês todo) garantido através da via digital existirá uma redução do 
valor da mensalidade para € 25,00. 

 
 

Artigo 5.o 
Direitos dos Alunos 

 
Os alunos têm o direito de: 
a) usufruir do ambiente e de projeto educativo que proporcionem as condições para o 
seu pleno desenvolvimento físico, intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação 
da sua personalidade e da sua capacidade de autoaprendizagem e de crítica 
consciente sobre os valores, o conhecimento e a estética; 
b) Usufruir de uma planificação equilibrada das atividades; 
c) Ser tratados com respeito e correção por qualquer elemento da comunidade 
educativa; 
d) Ver salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade física e 
moral; 
e) Ser assistidos, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença súbita, 
ocorrido ou manifestada no decorrer das atividades escolares; 
f) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações constantes do seu 
processo individual, de natureza pessoal ou familiar; 
g) Utilizar todo o equipamento e material disponível que possa contribuir para o seu 
sucesso e/ou facilitar a aquisição no processo de aprendizagem. 
 
 
 

Artigo 6.o 
Deveres dos alunos 

 
1 - Os alunos são responsáveis, atenta a adequação proporcional, à sua idade e 
capacidade de discernimento, pela componente obrigacional inerente aos direitos que 
lhe são conferidos no âmbito do sistema educativo, bem como por contribuírem para 
garantir aos demais membros da comunidade educativa e da escola os mesmos 
direitos que a si próprios são conferidos. 
2 - Os alunos que não tratem com respeito os colegas, professores e outros agentes 
educativos e que tenham comportamentos agressivos podem ser expulsos da CAF. 
 

 
 



 
 

 
 

Artigo 7.o 
Atividades 

 
1- As atividades da CAF, para crianças inscritas, englobam o apoio aos trabalhos de 
casa, atividades lúdicas e jogos orientados, vigilância das crianças, entre outras. 
2 - São também desenvolvidas, no âmbito da CAF, as seguintes atividades de grupo: 
 

• Hip Hop 
• Basquetebol 
• Tag-rugby 
• Artes 
• Patinagem 
• Música 
• Futebol 

 
3 - A frequência das atividades referidas no número anterior não implica o pagamento 
de qualquer valor adicional por parte dos encarregados de educação. 
4 – Cada aluno poderá frequentar duas das atividades constantes do número dois. 
5 - Existe um número limite de inscrições por cada atividade sendo a inscrição dos 
alunos admitida por ordem de chegada das inscrições após ser declarada a abertura do 
período de inscrições nas mesmas. 
6 – No momento da inscrição, os encarregados de educação devem selecionar mais do 
que duas atividades – indicando a sua ordem de preferência – para o caso da inscrição 
do aluno não ser admitida ultrapassado que seja o registo do número limite de 
inscrições na respetiva atividade. 
7 - O horário definido para estas atividades – constantes do n.o 2 - tem que ser 
respeitado pelos alunos e encarregados de educação. Deste modo, nos dias em que os 
alunos frequentem as atividades não devem sair da escola antes do término das 
mesmas. 
8 - O incumprimento reiterado e abusivo do horário de saída das atividades é motivo 
para o cancelamento da inscrição do aluno na atividade em causa. 
9 – Nos dias em que os alunos frequentam as atividades constantes do número 2 não 
frequentam a sala de Apoio aos Trabalhos de Casa. 
10 – A sala de Apoio aos Trabalhos de Casa é o local reservado aos alunos para a 
realização dos seus trabalhos de casa, com o apoio pedagógico de um professor que 
esclarecerá dúvidas, mas que não envolve a correção dos mesmos. 

 
Artigo 8.o 

Atividades com custos adicionais 
 

1 – Durante as interrupções letivas serão organizadas atividades que envolvem a 
deslocação dos alunos a espaços exteriores à escola e que envolvem um pagamento 
adicional, o qual varia em função do custo de transporte e da atividade em questão. 
2 – O cancelamento e respetiva devolução do valor pago pelas deslocações referidas 
no número anterior só é possível após comunicação à coordenadora da Sopro dos 



 
 

Sonhos 3 dias úteis antes da realização das mesmas. 
3 – Durante o mês de Julho será organizado um programa de praia/campo/visitas 
culturais denominado “Verão a Sorrir” cujo programa e preço será apresentado aos 
encarregados de educação no decorrer do mês de maio de 2020. 
4 – O cancelamento e respetiva devolução do valor pago pelo programa “Verão a 
Sorrir” descrito no número anterior só é possível após comunicação à coordenadora 10 
dias úteis antes da data de início do programa. 
5 – As crianças que frequentam a CAF durante todo o ano letivo terão direito de 
preferência na inscrição do Programa “Verão a Sorrir”. 
6 – Nas datas em que se realizem as deslocações previstas nos números anteriores a 
CAF na escola continua em funcionamento podendo os encarregados de educação que 
não pretendam ter um custo adicional com os referidos serviços continuarem a 
usufruir do serviço habitual. 
7 – As explicações de grupo reduzido (até 4 alunos) têm um custo de € 30,00 mensais 
que envolve duas sessões semanais. 
8 – As explicações só serão realizadas se for possível à Sopro dos Sonhos conciliar a 
disponibilidade/agenda de 4 alunos por cada grupo. 
9 – Nos meses de interrupção letiva as explicações continuam em funcionamento nos 
dias da semana acordados com os encarregados de educação mas num horário distinto 
(perto do horário de almoço). 
10 – Quando o dia das explicações coincidir com um feriado não será efetuado o 
reagendamento das mesmas. 
 

 
Artigo 9.o 

Encerramento 
 

1 – A CAF estará encerrado ao fim de semana, nos dias feriados e no dia 24 de 
dezembro. 
2 – No dia 31 de dezembro a CAF encerra às 12h00m. 
3 – Durante o mês de agosto a CAF só estará aberto se existir um número mínimo de 
alunos interessados e se a Direção do Agrupamento e a Autarquia autorizarem a 
abertura da escola. 
4 – Nos dias de greve a CAF só poderá abrir com autorização da Direção do 
Agrupamento, caso se considere que a sua abertura não coloca em causa o Direito à 
Greve de docentes e auxiliares. 
5 – A CAF poderá, ainda, encerrar excecionalmente se as condições de segurança, 
higiene ou saúde assim o exigirem. 
 
 

 
Artigo 10.o 
Supervisão 

 
As atividades da CAF são supervisionadas pela Associação de Pais e Encarregados 
Educação da Escola EB1/JI Antero Basalisa (APJIEBC) e pela Direção do Agrupamento de 
Escolas de Carnaxide. 



 
 

 
 

Artigo 11.o 
Espaços 

 
As atividades da CAF decorrem na EB Antero Basalisa e nos locais onde se realizarem 
visitas a espaços exteriores. 

 
ARTIGO 12.o 

Seguro 
 

1 – É subscrito pela Sopro dos Sonhos um seguro para todos os alunos inscritos na CAF. 
2 - Em caso de acidente o encarregado de educação é prontamente informado 
devendo deslocar-se imediatamente à escola ou ao Hospital se a situação exigir a 
necessidade desse tipo de cuidados médicos. 

 
ARTIGO 13.o 

Encarregados de Educação 
 

1 – É da responsabilidade dos encarregados de educação proceder à inscrição dos 
alunos. 
2 – É da responsabilidade do encarregado de educação manter atualizados os 
contactos telefónicos dos pais ou outros familiares e manter-se contactável durante o 
período de funcionamento da CAF. 
3 – Caso o aluno esteja doente ou tenha tido um acidente o encarregado de educação 
compromete-se a deslocar-se rapidamente para a escola ou a pedir a alguém que o 
faça para prestar assistência ao seu educando. 
4 – É da responsabilidade dos encarregados de educação garantir que o seu educando 
não frequenta as atividades quando padeça de uma doença infecto-contagiosa. 
5 - É da responsabilidade dos encarregados de educação respeitar o horário definido 
para a CAF e fundamentalmente ir buscar o seu educando à escola antes das 19h30m. 
7 – O incumprimento do número anterior obriga o encarregado de educação a pagar 
uma multa, no valor de € 10,00, por cada dia em que incumpra o horário de saída. 
8 – É da responsabilidade dos encarregados de educação respeitar o período definido 
para o pagamento da mensalidade, ou seja, até ao dia 08 de cada mês. 
9 - O incumprimento do número anterior obriga ao pagamento de uma multa no valor 
de € 15,00. 
10 - Quando as crianças se deslocarem da escola para qualquer espaço exterior, no 
âmbito do funcionamento das atividades, será requerida a autorização do encarregado 
de educação. 
 

Sopro dos Sonhos 


