
Pagamento:
Os valores só serão reembolsados na presença de atestado médico ou declaração de isolamento 
prófilático. 
A Junta de Freguesia reserva o direito de anular automáticamente e sem pré-aviso as inscri-
ções que não estejam regularizadas. O pagamento deverá ser efetuado no ato da inscrição.
A inscrição poderá ser realizada online, através do envio da ficha de inscrição devidamente 
preenchida juntamente com o comprovativo da transferência, e indicando o nome e o nº de 
aluno para o email: info.educacao@jf-sdomingosbenfica.pt
A confirmação da inscrição fica condicionada pelo envio do comprovativo de pagamento.

Nota: Para que a comunicação entre o Pelouro da Educação da JFSDB e os Encarregados de Educação seja o mais 
eficaz e célere possível, solicita-se que em caso de alteração dos dados de contato (Exemplo: Email, Morada, 
número de telefone) seja comunicado para o email: info.educacao@jf-sdomingosbenfica.pt.

FICHA DE INSCRIÇÃO
PAUSA LETIVA DA PÁSCOA

Pretendo que o meu educando:
TURMA         ANO       º 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.

Abril 2022

TerçaSegunda Quarta Quinta

Data:          /03/2022

Assinatura:

1€ X nºde dias inscritos

2€ X nºde dias inscritos

3€ X nºde dias inscritos



REGULAMENTO - PAUSA LETIVA DA PÁSCOA 2022
1. Duração
• A pausa letiva da Páscoa irá decorrer entre 11 a 16 de abril.
• Horário de funcionamento da pausa: 8.00h às 19.00h. 

2. Inscrições 
• Período de Inscrição: de 07 a 18 março.
• A inscrição poderá ser realizada online, através do envio da ficha de inscrição devidamente preenchi-
da para info.educacao@jf-sdomingosbenfica.pt, indicando o nome e nº de utente do aluno;
• A inscrição poderá ser realizada de forma presencial:
 - Secretaria da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica (09h-18h):
 Quinta da Alfarrobeira, Rua António Saúde, N.º 13, 1500-048, Lisboa | Tel: 217248610
 - Delegação das Laranjeiras (09h-18h):
 Rua Lúcio de Azevedo, 12 A, 1600-148 Lisboa | Tel: 211 515 506
 - Delegação das Furnas (09h-18h):
 Rua Fernando Sylvan, Lote 34, Loja 1, Bairro das Furnas, 1500-273 Lisboa | Tel: 218 001 156
• Os alunos que tenham dívidas à Junta de Freguesia não poderão frequentar a pausa letiva, sem que 
os Encarregados de Educação efetuem a prévia regularização de todos os valores em dívida;
• A Junta de Freguesia reserva o direito de anular automaticamente e sem pré-aviso as inscrições 
que não estejam regularizadas.
• No ato da inscrição, cada pessoa apenas poderá inscrever os seus descendentes diretos e mais uma 
criança que não pertençam ao agregado; Não serão consideradas inscrições fora da data de inscrição.

3. Entrega das Crianças
• Os Encarregados de Educação deverão entregar as crianças na respetiva escola ao monitor responsá-
vel;
• As crianças só poderão sair acompanhados pelo Encarregado de Educação ou por alguém devidamente 
credenciado e autorizado por escrito.

4. Condições de Participação
• Podem participar nesta pausa as crianças que estejam inscritas no ano letivo 2021/2022 nas escolas 
básicas do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras (EB1 Laranjeiras; EB1 Frei Luís de Sousa; EB1 António 
Nobre – 1ºCiclo e Jardim de Infância).
• De forma a formalizar a inscrição, solicitamos aos Encarregados de Educação, que ainda não fizeram 
a inscrição/renovação AAAF/CAF/Refeitório para o ano letivo 2021/2022, que enviem a mesma junta-
mente com a ficha de inscrição da pausa. Caso não pretendem usufruir destes serviços ao longo do ano 
letivo, solicitamos que preencham apenas os campos de identificação da ficha.

5. Funcionamento
• Durante o funcionamento desta pausa, os pais e/ou Encarregados de Educação, bem como as crianças, 
estão sujeitos ao cumprimento das normas estabelecidas neste regulamento.
• As saídas das crianças do estabelecimento de educação/ensino (previamente divulgadas no progra-
ma) ficam automaticamente autorizada aquando da inscrição nesta pausa letiva.
• A Pausa será realizada no espaço CAF das 3 Escolas (EB1 António Nobre; EB1 Laranjeiras; EB1 Frei Luis 
de Sousa);

NOTA: De acordo com a situação atual epidemiológica do COVID 19 todas as atividades relativamente à Pausa Letiva da 
Páscoa ficam sujeitas a alterações dependendo das orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde ou pelo Governo.

FICHA DE INSCRIÇÃO
PAUSA LETIVA DA PÁSCOA


