A CAF integra todos os períodos que estejam além
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A APEECE tem como um dos seus principais objetivos a
Componente de Apoio à Família (CAF), bem como:
• Assegurar a efetivação dos direitos e deveres que assistem
aos pais e encarregados de educação em tudo quanto respeita
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sentido, serão desenvolvidas ao longo do ano letivo

estabelecimento de ensino.

atividades dinamizadas por professores com formação

A CAF pretende prestar apoio aos pais e

específica na área.

encarregados de educação, assegurando o bem-

com a legislação em vigor;

estar das crianças num ambiente propício,
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• Desenvolver e fortalecer as relações entre crianças, pais,
encarregados de educação, professores, e demais comunidade
escolar;
• Apoiar na gestão de conflitos, interesses, propostas,
sugestões, melhorias, ou outros objetivos relacionados com a

educação e vida dos respetivos alunos.

A APEECE deseja a todos um bom ano letivo 2022/2023.

A Direção
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CAF PROLONGAMENTO 1.º
PERÍODO (MANHÃ)

2ª a 6ª feira, 7h45min
às 8h45min

CAF PROLONGAMENTO 2.º
PERÍODO (TARDE)

2ª a 6ª feira, 17h15min
às 18h30min

CAF - ATIVIDADES DE
TEMPOS LIVRES (ATL)

Interrupções letivas
8h00min às 18h00min

As atividades extra encontram-se em planeamento.

Modalidades de Pagamento

CAF (PERÍODO LETIVO)
Serviços APEECE
CAF prolongamento 1.º período (7H45MIN-8H45MIN)
CAF prolongamento 2.º período (17H15MIN-18H30MIN)

Valor Mensal
25€
25€

Sócios
Avulso (situações pontuais/sujeito a vaga)
3€
3€

ATL (INTERRUPÇÃO LETIVA)
Sócios
6 € / dia
3,50 € / dia
4,50 € / dia

Regime Geral
1.º escalão (A)
2.º escalão (B)
Os preços indicados apenas incluem o almoço

[Sócio]: Para usufruir dos nossos serviços ou apenas se tornar sócio da APEECE terá que liquidar a quota sócio, no ato da inscrição, no
valor de 20€.

[Desconto Irmão]: Se o Encarregado de Educação tiver dois educandos terá direito a 25% de desconto sobre os valores acima
apresentados, exceto nas atividades extra.

[Data limite do Pagamento]: O pagamento deverá ser efetuado até ao dia 8 de cada mês, sendo que a não realização do mesmo
resultará na interrupção do presente serviço. O pagamento dos serviços da CAF é efetuado de forma pré-paga, podendo ser realizado em
numerário (junto da colaboradora da APEECE) ou transferência bancária (obrigatório o envio do respetivo comprovativo, caso contrário não
será considerado).

[Documentação obrigatória]:

Cópia da declaração comprovativa do posicionamento no escalão de abono de família, emitida pelo

serviço competente da segurança social;
Declaração emitida pela entidade patronal ou serviço competente, onde deverá constar o local de trabalho do encarregado de educação e
pai / mãe ou tutores legais com o respetivo horário.
ECV – Escola Ciência Viva, Rua D. Maria II, 2260-434 Vila Nova da Barquinha
e-mail: apcebarquinha@gmail.com - https://www.facebook.com/associacaopais.vnbarquinha - Tlm.: 925775089

