
FICHA DE INSCRIÇÃO

Pausa Letiva da Páscoa

Pretendo que o meu educando:  

Ano: Turma:              da Escola
frequente a AAAF/CAF durante a Pausa Letiva da Páscoa.

Autorizo/ Não Autorizo o meu educando a participar nas atividades e saídas apresentadas no Programa, 
que serão devidamente acompanhadas pelos monitores da AAAF/CAF.

Nº UTENTE ESCALÃO

NIB: 0035 0736 0001 9949 0301 7 
Obrigatório enviar o comprovativo da transferência para o email: info.educacao@jf-sdomingosbenfica.pt 
com indicação do nome ou nº de utente do aluno.

ASSINALE OS DIAS QUE PRETENDE E PREENCHA O QUADRO

MARÇO / ABRIL 2020
SEG TER QUA QUI SEX

30 31 1 2 3

6 7 8 9

13

ESCALÃO VALOR/DIA ALMOÇO LANCHE VALOR A PAGAR

1º 1€ x nº de dias inscrito Não paga Não paga

2º 2€ x nº de dias inscrito Não paga Não paga

3º 3€ x nº de dias inscrito 1,46€ x nº de 
dias inscritos

0,36€x nº de 
dias inscritos

DATA        /      /       ASSINATURA

IMPORTANTE: 
Local da inscrição: Secretaria da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica: Rua António Saúde 11-13 1500-048 
Lisboa e ONLINE. Período de inscrição: 9 a 20 de março (não se aceitam inscrições fora de prazo).
A CAF não funcionará caso, durante o Período da Pausa Letiva, seja decretado dias de Tolerância de Ponto. O pagamento 
é feito no ato da inscrição. As inscrições efetuadas ONLINE só se tornam efetivas se vierem acompanhadas do 
comprovativo da transferência. Os alunos que não tenham as mensalidades da AAAF/CAF/REFEIÇÕES regularizadas 
não poderão frequentar a Pausa Letiva, que decorre de 30 de março a 13 de abril. 

Dia 7 de Abril – 10h00 - Caminhada para a Saúde (inscrição facultativa). As inscrições estão abertas aos alunos 
do 1ºciclo. Percurso: Quinta da Alfarrobeira – Monsanto – Escola.
A participação na caminhada está sujeita à entrega dos alunos na Quinta da Alfarrobeira entre as 8h00 e as 9h30.  
No caso de o aluno não participar a entrega deverá ser feita na escola respetiva.

Pretendo inscrever o meu educando na caminhada para a saúde:  Sim                  Não

Saiba mais em:

jf-domingosbenfica.pt
info.educacao@jf-sdomingosbenfica.pt
217 248 610


