
CONDIÇÕES 
DE FUNCIONAMENTO

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)
E

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO 
E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO 
DA FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA





O presente documento apresenta-se como um conjunto de informações 
necessárias ao funcionamento das Atividades de Animação 

e Apoio à Família (AAAF) – Jardins de Infância – e da Componente 
de Apoio à Família (CAF) – Escolas básicas do 1º Ciclo 

do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras da Freguesia 
de São Domingos de Benfica.

Tanto as AAAF como as CAF são projetos de cariz lúdico-didático, 
dinamizados pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, 

ao abrigo de Acordos de Colaboração tripartidos firmados 
com a Câmara Municipal de Lisboa e com o Agrupamento de Escolas 

das Laranjeiras, que se propõem fazer face às necessidades 
 dos agregados familiares.
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CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)

E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)

OBJETO
1. O presente documento tem por objeto definir o funcionamento das AAAF e 
CAF, nomeadamente: 

a) Antecipação – receção e supervisão das crianças que chegam ao es-
tabelecimento de educação/ensino antes do horário letivo (aulas), medi-
ante o desenvolvimento de atividades lúdicas;
b) Horário do almoço – acompanhamento das refeições e/ou recreio du-
rante a hora do almoço (período letivo e não letivo- conforme Regulamen-
to dos Refeitórios);
c) Prolongamento AAAF/CAF – receção e supervisão das crianças após 
o horário letivo (aulas), com a dinamização de atividades lúdico-didáti-
cas nos estabelecimentos de educação/ensino até ao momento em que 
são entregues aos pais e/ou Encarregados de Educação ou a quem está 
devidamente credenciado e autorizado, por escrito, pelo Encarregado de 
Educação.
d) Interrupções letivas / Pausas – acompanhamento e supervisão das cri-
anças, que durante as férias escolares permanecem nos estabelecimen-
tos de educação/ensino, com desenvolvimento de um programa lúdi-
co-didático específico, até ao momento que são entregues aos pais e/ou 
Encarregados de Educação ou a quem está devidamente credenciado e 
autorizado, por escrito, pelo Encarregado de Educação. 

2. Durante o período letivo as AAAF/CAF destinam-se às crianças que fre-
quentam os respetivos estabelecimentos de educação/ensino onde estas são 
desenvolvidas.
3. Nos períodos de interrupção letiva, as AAAF/CAF poderão acolher crianças 
que sejam estudantes de outros estabelecimentos de ensino da Freguesia 
e/ou residentes na Freguesia mediante inscrição e pagamento de tabela 
própria (afixada na devida altura).
4. As atividades a que se refere o número 2 serão, maioritariamente, desen-
volvidas nas respetivas escolas básicas do 1º ciclo e Jardins de Infância.
5. Nas interrupções letivas, e sempre que o número de alunos o justifique, 
poderão as atividades das AAAF/CAF ser desenvolvidas num só estabeleci-
mento de educação/ensino.
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COOPERAÇÃO E RESPONSABILIDADE
1. A disponibilização dos serviços apresentados no artigo anterior resulta de 
uma cooperação entre as três entidades já mencionadas, às quais são atribuí-
das as seguintes responsabilidades:

• Câmara Municipal de Lisboa (CML): entidade promotora: comparticipar 
financeiramente as AAAF/CAF, contribuindo para a inclusão de alunos por-
tadores de necessidades educativas especiais (NEE), cabendo também a 
esta avaliar periodicamente as atividades desenvolvidas e cooperar com 
as entidades parceiras, quando necessário; 
• Agrupamento de Escolas: entidade supervisora: aprovar o Plano Anual 
de Atividades das AAAF/CAF, incluindo-o no Projeto Educativo e no Regu-
lamento Interno do Agrupamento, disponibilizar o espaço físico para o fun-
cionamento das AAAF/CAF, acionar o seguro escolar quando necessário, 
avaliar e supervisionar as atividades desenvolvidas e cooperar com as en-
tidades parceiras, quando necessário; 
• Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica: entidade executo-
ra: pensar e implementar o Plano Anual de Atividades das AAAF/CAF e 
submete-lo à aprovação de Conselho Pedagógico do Agrupamento de 
Escolas, disponibilizar os recursos materiais e humanos indispensáveis ao 
funcionamento da AAAF/CAF, além de efetuar as inscrições, cobrar as 
mensalidades, assegurar a manutenção e limpeza do espaço e cooperar 
com as entidades parceiras, quando necessário. 

2. A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica elabora anualmente o 
Plano de Atividades a desenvolver, bem como o calendário e o horário, apre-
sentando-o à CML e ao Agrupamento de Escolas para aprovação.

FUNCIONAMENTO
1. Durante o funcionamento das AAAF/CAF, os pais e/ou Encarregados de 
Educação, bem como as crianças, estão sujeitos ao cumprimento das normas 
estabelecidas nas condições de funcionamento das AAAF/ CAF aprovadas 
pelas entidades competentes e no Regulamento Interno do respetivo Agrupa-
mento de Escolas.
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2. Quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre as AAAF/CAF deverão 
ser solicitados junto dos Coordenadores de AAAF /CAF de cada escola ou na 
Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica – Pelouro da Educação.
3. Qualquer atividade que implique a saída das crianças do estabelecimento 
de educação/ensino está sujeita à autorização dos pais e/ou Encarregados 
de Educação através de impresso próprio para o efeito.

HORÁRIOS
O horário de funcionamento da antecipação e prolongamento é adequado 
em função aos horários dos estabelecimentos de educação/ensino onde fun-
cionam as AAAF/CAF, podendo ser objeto de reajustamentos, caso necessário.

REINSCRIÇÕES E INSCRIÇÕES
1. A reinscrição/inscrição deverá ser efetuada pelos pais e/ou Encarregados 
de Educação, a partir do momento em que o Agrupamento tenha disponibi-
lizado as listas dos alunos admitidos, mediante o preenchimento da ficha de 
inscrição disponível online e entregue junto com restantes documentos, APE-
NAS na Secretaria da Junta de Freguesia São Domingos de Benfica (sede ou 
delegação).
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Período Nível de Educação/Ensino Horário

Antecipação Jardim de Infância
   Escola Básica do 1º Ciclo 8H00 – 9H00

   Jardim de Infância 15H30–17H30
Prolongamento  17H30–19H00
   Escola Básica do 1º Ciclo 17H30–19H00

Interrupções letivas1   Jardim de Infância
   Escola Básica do 1º Ciclo 8H00–19H00

1 No caso das interrupções letivas a entrada dos alunos no estabelecimento de educação/ensino 
deverá ser efetuada, impreterivelmente, até às 10H00 (caso não haja visita de estudo programada) 
e a saída não antes das 17H00.
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2. A inscrição da criança nas AAAF/CAF implica o cumprimento dos seguintes 
requisitos:

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e acompanhada dos se-
guintes elementos:
b) Apresentação da certidão de nascimento / BI /CC/ NIF do aluno e do 
Encarregado de Educação para confirmação dos dados.
c) Fotocópia ou impressão de fotografia do aluno tipo passe;
d) Fotocópia do boletim de vacinas do aluno - actualizado;
e) Prova de escalão da Segurança Social com a data do ano que está a 
decorrer (2017).

3. A REINSCRIÇÃO DEVE SER EFETUADA A PARTIR DO DIA 26 DE JULHO na Secre-
taria da sede da Junta de Freguesia (Quinta da Alfarrobeira), na delegação 
da Junta (Laranjeiras) ou ONLINE.

a) Caso existam alterações nos elementos identificativos entregues no ano 
letivo anterior devem entregar fotocópias dos documentos retificativos 
para: info.educacao@jf-sdomingosbenfica.pt 
b) Não é necessária documentação adicional, exceto o comprovativo de 
escalão da segurança social atualizado (ano 2017).
c) A reinscrição da criança nas AAAF/CAF só será aceite caso não existam 
quaisquer dívidas e com a entrega de todos os documentos solicitados.

4. No caso de falta de documentos comprovativos e/ou preenchimento in-
correto ou incompleto da ficha de inscrição, a inscrição não será aceite.
5. Caso os pais e/ou Encarregados de Educação pretendam que o(s) seu(s) 
educando(s) frequente(m) as AAAF/CAF durante as interrupções letivas (férias 
escolares) devem efetuar a inscrição nos prazos estabelecidos para o efeito 
e mediante preenchimento de impresso próprio das AAAF/CAF, ONLINE ou na 
Secretaria da Junta de Freguesia.
6. Inscrições fora do prazo nas pausas letivas ficam pendentes de análise por 
parte da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica. Caso sejam aceites, 
estão sujeitas a uma penalização de €20 paga no ato de inscrição.



AAAF/CAF – Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica
- 8 -

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA (AAAF)

E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF)

COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR
1. É dever dos pais e/ou Encarregados de Educação comparticipar nos custos 
das Atividades de Animação e Apoio à Família /Componente de Apoio à 
Família. 
2. O valor mensal da comparticipação familiar é determinado com base no 
escalão da Ação Social Escolar (Quadro 1 / Anexo I). 
3. Durante as interrupções letivas, as AAAF/CAF asseguram o horário comple-
to, ou seja, das 8H00 às 19H00:

a) Os alunos que frequentam as AAAF/CAF durante o período letivo (aulas) 
e pretendam, também, frequentar durante as interrupções letivas (férias 
escolares), têm um acréscimo ao valor mensal pago, que corresponde à 
diária (Quadro 1/Anexo I) a cobrar por cada dia de inscrição/frequência e 
consoante o escalão a que pertencem.
b) Este pagamento é efetuado nos períodos definidos para o efeito.
c) Os alunos que não frequentam as AAAF/CAF durante o período leti-
vo (aulas) e pretendam frequentar apenas durante as interrupções letivas 
(férias escolares), têm de pagar o valor proporcional da mensalidade cor-
respondente ao seu escalão, bem como as diárias a cobrar por cada dia 
de inscrição/frequência;
d) Exceção ao ponto anterior é a interrupção letiva do Carnaval, onde só 
são cobradas as diárias correspondentes ao respectivo escalão.

4. Os alunos que frequentem as AAAF/CAF durante o período letivo e não pre-
tendam fazê-lo durante o período das pausas letivas terão que pagar a men-
salidade completa correspondente ao escalão onde se encontram inseridos.
5. Os valores a comparticipar pelos pais e/ou Encarregados de Educação, no 
que diz respeito às mensalidades e diárias, poderão ser alvo de alteração, no 
decorrer do ano lectivo, por parte da Junta de Freguesia de São Domingos de 
Benfica e/ou Câmara Municipal de Lisboa.

PAGAMENTO
1. A frequência das AAAF/CAF está sujeita à aceitação dos valores a compar-
ticipar e ao seu respetivo pagamento.
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2. O pagamento das mensalidades das AAAF/CAF correspondem sempre à 
frequência do mês em curso. Só em caso de doença prolongada, devida-
mente comprovado mediante atestado médico, serão feitos acertos à men-
salidade das AAAF/CAF.
3. É enviada uma carta através dos CTT, para pagamento das mensalidades 
por: MB/PayShop ou aos balcões dos CTT, com menção da data limite de pa-
gamento.
4. Caso não recebam as cartas ou não procedam ao pagamento dentro  
do prazo limite, devem entrar em contacto com o Pelouro da Educação ou 
enviar email para: info.educacao@jf-sdomingosbenfica.pt;
5. Se o pagamento for realizado após os prazos estabelecidos para o efeito, 
a mensalidade sofrerá um acréscimo de 10%, que será cobrado no mês se-
guinte.
6. O atraso na liquidação das mensalidades/diárias, por mais de 60 dias, im-
plica a cobrança coerciva da quantia em dívida bem como a avaliação 
da situação e a aplicação de eventuais medidas inibitórias tais como, a sus-
pensão da frequência das AAAF/CAF por parte da criança, até verificada a 
respetiva regularização da situação e sem direito a qualquer reembolso e a 
impossibilidade de inscrição na pausa letiva.
7. Relativamente às crianças referidas nos pontos 1 a 3, deverá ser efectuado  
o pagamento aquando da sua inscrição. Não serão feitas devoluções em 
caso de faltas das mesmas.

ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÓMICA 
DO AGREGADO FAMILIAR

Caso se verifique uma alteração da situação socioeconómica do agregado 
familiar (alteração do regime do escalão da segurança social), esta deverá 
ser comunicada e comprovada para que se proceda ao reajuste da mensali-
dade, se aplicável, a contar da data do documento apresentado.
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DESISTÊNCIAS, FALTAS E ATRASOS
1. As desistências das AAAF/CAF devem ser comunicadas por escrito com 
uma antecedência mínima de 10 dias úteis. O não cumprimento implica o 
pagamento integral da mensalidade do mês em referência. 
2. As faltas da criança durante o período de pausa letiva deverão ser comu-
nicadas, por escrito, com uma antecedência mínima de dois dias úteis. Caso 
contrário só serão feitos acertos mediante atestado médico.
3. Em caso de doença, os pais e/ou Encarregados de Educação deverão co-
municar a falta no próprio dia, por escrito, caso contrário não serão feitos 
acertos.
4. Os atrasos na recolha das crianças, serão alvo de uma penalização mon-
etária de 2,50€ por cada 15 minutos de atraso que serão cobrados no mês 
seguinte.

ENTRADA E SAÍDA DAS CRIANÇAS
Os Encarregados de Educação dos alunos do JI e do EB1 devem entregar e 
receber os seus educandos nos locais definidos para o efeito pelo Agrupa-
mento. 
Os alunos só poderão sair acompanhados pelos pais e/ou Encarregados de 
Educação ou por alguém devidamente credenciado e autorizado por escrito.

MEDICAMENTOS
No período das CAF/AAAF só serão ministrados medicamentos acompanha-
dos de prescrição médica.
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RESPONSABILIDADE CRIMINAL 
POR FALSAS DECLARAÇÕES

As falsas declarações ou omissões de dados implicam, além do procedimento 
legal, o imediato cancelamento da inscrição nas AAAF/CAF. 

A apresentação dos documentos solicitados não invalida a entrega dos mesmos quan-
do pedidos pelo Agrupamento de Escolas das Laranjeiras.
O presente regulamento será objeto de alteração ou revogação sempre que normas 
superiores o exijam, ou interesses internos da Junta de Freguesia de São Domingos de 
Benfica o justifiquem.
Este destacável deve ser assinado, cortado e devolvido à Junta de Freguesia de São 
Domingos de Benfica no ato da inscrição.
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Junta de Freguesia 
de São Domingos de Benfica

Presidente
António Cardoso

Agrupamento de Escolas
das Laranjeiras

Diretor 
Amilcar Santos

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos efeitos que tomei conhecimento das Condições 
de Funcionamento das AAAF e CAF da Junta de Freguesia de São Domin-
gos de Benfica e que as aceito.

Nome da criança:

Número de utente:

Lisboa,           de                                             de 201

Os Pais e/ou Encarregado de Educação: 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica:
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ANEXO I

Redução da mensalidade no caso de irmão (s) a frequentar a AAAF/CAF:

QUADRO 1 – MENSALIDADES PARA O ANO LETIVO

JARDINS DE INFÂNCIA
DESIGNAÇÃO HORÁRIO ESCALÃO A ESCALÃO B ESCALÃO C
Manhã 8H00 - 9H00
(antecipação) 15H30 - 17H30 5,00 € 15,00 € 25,00 €
Manhã/Tarde  8H00 - 9H00
com Prolongamento 15H30 - 17H30 7,00 € 20,00 € 30,00 €
 ou 15H30 - 19H00 7,00 € 20,00 € 30,00 €
Pausas/Diárias     
(Interrupções Letivas) 8H00 - 19H00 +1,00 € /dia +2,00 € /dia +3,00 € /dia
 

ESCOLAS BÁSICAS DO 1º CICLO
DESIGNAÇÃO HORÁRIO ESCALÃO A ESCALÃO B ESCALÃO C
Manhã 8H00 - 9H00
ou Tarde ou 17H30 - 19H00 5,00 € 10,00 € 15,00 €
Manhã/Tarde 8H00 - 9H00
 17H30 - 19H00 7,00 € 15,00 € 20,00 €
Diárias 8H00 - 19H00 Mês Mês Mês
(Interrupções Letivas)  +1,00 € /dia +2,00 € /dia +3,00 € /dia

1º Irmão
20% desconto

2º Irmão
30% desconto

3º Irmão
40% desconto

4º Irmão
50% desconto

5º Irmão
60% desconto
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CONTACTOS:

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA  
Pelouro da Educação 
Rua António Saúde, N.º 11 a 13, 1500-048 Lisboa
T: 21 724 86 10
M: CAF António Nobre 91 482 64 92
M: CAF Frei Luís de Sousa 91 243 83 69
M: CAF Laranjeiras 91 248 76 41
E: info.educacao@jf-sdomingosbenfica.pt
S: www.jf-sdomingosbenfica.pt
F: jf-sdomingosbenfica.pt/educacao/
  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS LARANJEIRAS
Jardins de Infância  
Jardim de Infância da Escola Frei Luís de Sousa
T: 21 726 96 10

Jardim de Infância da Escola António Nobre
T: 21 778 16 79

Jardim de Infância da Escola das Laranjeiras
T: 21 727 12 60
  
Escolas Básicas do 1º Ciclo  
EB1 Frei Luís de Sousa
T: 21 726 96 10
E: escola.freiluis49@gmail.com

EB1 António Nobre
T: 21 778 16 79
E: eb1antonionobre@gmail.com

EB1 das Laranjeiras
T: 21 727 12 60
E: eb1daslaranjeiras@gmail.com






