CENTRO PAROQUIAL DE BEM-ESTAR SOCIAL ARRENTELA
REGULAMENTO INTERNO
AAAF - ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA/CAF - COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA

1. INTRODUÇÃO
O Centro Comunitário da Arrentela é uma resposta do Centro Paroquial de Bem Estar Social de
Arrentela, IPSS sem fins lucrativos que se encontra responsável por assegurar o funcionamento do
AAAF/CAF na EB Nun'Álvares.
A resposta de CAF - Componente de Apoio à Família garante o acompanhamento aos alunos do 1º
Ciclo, que frequentam o estabelecimento de ensino, nos períodos que vão além da componente
curricular e durante as actividades de interrupção lectiva.
A resposta de AAAF - Actividades de Animação e de Apoio à Família, está direccionada às crianças
que frequentem o Ensino Pré-escolar deste estabelecimento de ensino, e assegura o
acompanhamento das crianças antes e depois de actividades educativas e durante os períodos de
interrupção das actividades lectivas. Estes serviços devem ser organizados de forma a construir um
estímulo directo para o estabelecimento de relações positivas entre a escola, a família dos alunos e a
comunidade local.
2. OBJECTIVOS
a) Apoiar as famílias, proporcionando condições que permitam ajustar o tempo de permanência
das crianças na escola às necessidades dos pais e encarregados de educação, nomeadamente
em função dos horários laborais; procurando oferecer respostas diversificadas e adaptadas às
realidades locais e garantindo uma ocupação pedagogicamente rica, e complementar às
aprendizagens básicas, fazendo o acompanhamento e supervisão na execução dos trabalhos
de casa, não sendo contudo esta a principal função da CAF;
b) Proporcionar aos alunos condições que contribuam para o seu desenvolvimento;
c) Desenvolver o espírito de iniciativa, a capacidade crítica e os sentidos de solidariedade,
responsabilidade e organização;
d) Estimular experiências culturais e recreativas, com o aproveitamento das relações entre a
família, a escola e a comunidade;
e) Proporcionar aos alunos, condições de apoio à descoberta das suas aptidões e interesses
vocacionais.
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3.DESTINATÁRIOS
Destina-se exclusivamente aos alunos que frequentam o JI e o 1ºciclo da EB Nun'Álvares.
4. REQUISITOS e FORMALIZAÇÕES de INSCRIÇÕES
a) As inscrições serão realizadas no Centro Comunitário de Arrentela, sito na Praceta
Gregório Crispim Oliveira 1-A – Arrentela, entidade responsável por dinamizar o AAAF
e CAF na EB Nun'Álvares;
b) Os alunos inscritos no CAF poderão ou não, frequentar as AEC’s, de acordo com a
opção e decisão dos encarregados de educação;
c) Para formalização da inscrição, os pais ou encarregados de educação devem
preencher uma ficha de inscrição (fornecida pelo Centro Comunitário), e entregar os
seguintes documentos: 1 fotocópia autorizada do cartão de cidadão ou cédula
pessoal; Declaração médica para situações particulares de saúde que requeiram
cuidados especiais;
d) No acto da inscrição há lugar ao pagamento da matrícula e do seguro no valor de
20.00€, bem como aquando da renovação de inscrição.
e) Sempre que o Encarregado de Educação não for um dos pais da criança, deverá este
apresentar documento comprovativo da sua condição.
5. FUNCIONAMENTO E DISPOSIÇÕES GERAIS
a. O AAAF/CAF está aberto de 2ª a 6ª feira, encerrando nos feriados nacionais e
municipais (29 junho), 24, 26 e 31 de Dezembro (Natal); 2ª e 3ª Feira de Carnaval e 5ª
Feira Santa (Páscoa);
b. O ano lectivo do AAAF/CAF tem início a 1 de Setembro de 2018 e termina no último
dia útil de Julho;
c. No mês de Agosto a AAAF/ CAF está encerrada para férias;
d. Durante os períodos lectivos a AAAF/CAF funciona nas instalações do estabelecimento
de ensino, das 7.30h às 9.00h e das 15.15h ás 19.00h.
e. Não é permitido a saída de alunos sozinhos ou acompanhados por alguém que não os
respectivos pais ou EE, ou alguém previamente autorizado pelo EE.
f. Durante os períodos não lectivos a AAAF/CAF, pode vir a funcionar nas instalações do
CPBESA, nomeadamente no Jardim de Infância Pica-Pau, situado na Av. dos
Metalúrgicos, Quinta do Álamo, 2840-266 Seixal; em horário continuo das 7h30h às
19.00h, podendo este sofrer alterações caso se verifique essa necessidade.
g. A frequência durante o mês de Julho, implica a frequência do serviço durante o ano
lectivo, e pode ficar sujeito a um acréscimo da mensalidade, pela participação noutras
actividades programadas.
h. Os almoços durante as interrupções lectivas mantêm os respectivos escalões atribuídos.
Durante o mês de Julho, podem sofrer alteração para 1.80€ por refeição
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6. MODALIDADES DE FREQUÊNCIA E MENSALIDADES
a. A frequência da CAF ou AAAF, pode assumir as seguintes modalidades:
i. 7.30h às 9.00h + 17.30h às 19.00h (CAF) / 15.15h às 19.00h (AAAF)
ii. 7.30h às 9.00h
iii. 17.30h às 19.00h (CAF) / 15.15h às 19.00h (AAAF)
b. O valor da mensalidade a cobrar salvaguardará o funcionamento das AAAF/CAF, e terá
os seguintes valores:
Na Modalidade A
Na Modalidade B e C
i. Alunos ASE Escalão A –
60.00 €
40.00 €
ii. Alunos ASE Escalão B –
70.00 €
50.00 €
iii. Alunos Escalão C ou sem Escalão
80.00€
60.00€
c. Durante os períodos não lectivos, as modalidades de frequência B e C, ficam sujeitas a
um acréscimo no valor da mensalidade, de 5€por semana, tendo por referência os
valores da modalidade de frequência a tempo inteiro;
d. O valor da mensalidade poderá sofrer uma redução de 15% relativamente ao valor base,
nos casos em haja um ou mais irmãos a frequentar um dos serviços de AAAF/CAF (o
desconto aplica-se apenas a partir do 2º filho e seguintes);
e. O pagamento da mensalidade deverá ser efectuado obrigatoriamente até ao dia 8 de
cada mês, por transferência bancária através do NIB: 0007 0000 00085636063 23, ou
em situações excepcionais, em dinheiro nas instalações do Centro Comunitário de
Arrentela;
f. A falta de pagamento da mensalidade, bem como o incumprimento dos prazos
estabelecidos, dará origem à suspensão imediata da frequência do AAAF/CAF, e
posteriormente à suspensão da matrícula;
g. O pagamento da mensalidade é sempre realizado na sua totalidade, sendo única
excepção as situações de faltas por doença comprovada com justificação médica, por
períodos superiores a 15 dias;
h. Os recibos serão entregues aos o efectivo pagamento, e no caso de pagamentos por
transferência bancária deverá ser entregue documento comprovativo de pagamento.
7. DIREITOS E DEVERES
Deveres das crianças
a. Devem cumprir e respeitar as normas de comportamento e de segurança da AAAF/CAF, e zelar
pelo bom estado dos materiais;
Direitos das crianças
a. Têm direito a frequentar o AAAF/CAF por vontade própria;
b. Têm o direito à prestação dos serviços e cuidados necessários à garantia do seu bemestar físico e psicológico, e a ver respeitada a sua individualidade;
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Deveres e Direitos dos familiares
a. Os pais /EE deverão respeitar /fazer cumprir este regulamento;
b. Os pais/EE têm direito à prestação dos serviços e cuidados necessários à garantia bem-estar
físico e a qualidade de vida da criança;
c. Os pais têm direito a ver respeitada a sua intimidade e privacidade;
Deveres dos colaboradores
a. Coordenar e organizar as actividades, assegurando o cumprimento das normas de
higiene e segurança;
b. Acompanhar as crianças prestando-lhes todo o apoio e necessário;
c. Verificar as condições de conservação dos materiais a utilizar pelas crianças;
d. Contribuir para a realização integral das crianças, promovendo o desenvolvimento das suas
capacidades e estimulando a sua autonomia e criatividade, respeitando as suas diferenças
culturais e pessoais, combatendo processos de exclusão e descriminação;
e. Ser assíduo e pontual.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
a. A instituição não se responsabiliza pela perda ou dano de objectos pessoais (tais como
pulseiras, fios, brinquedos, etc);
b. Sempre que o aluno falta, deve ser comunicado aos elementos da equipa;
c. Quando a criança necessitar de tomar algum medicamento, este deve ser sujeito a prescrição
médica;
d. O desrespeito pelas normas deste regulamento poderá levar á suspensão da frequência da
criança deste serviço;
e. A instituição fica na incumbência de alertar a Comissão de protecção de Crianças e Jovens
sempre que seja detectada uma situação de negligência ou maus-tratos nas crianças.
f. As faltas ou desistência dos alunos, não dão direito a reembolso dos valores pagos;
g. Caso o aluno falte por um período de 1 mês e não tenha efectuado o pagamento da
mensalidade referente a esse mês, a sua vaga expira, ficando disponível para outra criança;
h. O presente regulamento poderá ser alterado desde que tal se torne necessário.
i. O presente regulamento entra em vigor a partir de 1 de Setembro de 2018.
O Presidente da Direção
Padre Luiz Carlos Barbosa Júnior

Centro Paroquial de Bem-estar Social de Arrentela
Centro Comunitário “Várias Culturas Uma Só Vida”
Pctª Gregório Crispim de Oliveira,nº1- loja A e B, Arrentela
2840- 358 Seixal
Telf:21 222 3051
variaculturas@centroparoquialarrentela.pt www.centroparoquialarrentela.pt
https://www.facebook.com/centroparoquial.arrentela
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