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1) Objeto 

 

O presente documento apresenta-se como uma adenda às Normas de Acesso e Funcionamento, em 

vigor, 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 – da freguesia de Olivais para a interrupção letiva de 

verão que irá ocorrer entre 24 de junho e 02 de agosto de 2019. 

2) Inscrição e Pagamento 

 
As inscrições, em particular, para esta interrupção letiva deverão ser realizadas presencialmente nos 

Serviço de Educação da Junta de Freguesia de Olivais, mediante o preenchimento da ficha de inscrição 

própria para o efeito. 

A inscrição da criança, só será aceite depois de observados os seguintes requisitos: 

• Inscrições completamente preenchidas e acompanhadas dos elementos requeridos; 

• Inexistência de dívidas à data da realização inscrição;1 

• Inexistência de dívidas na data de início de frequência no programa;2  

• Pagamento imediato dos dias/semanas assinalados na ficha de inscrição.3  
 

As inscrições, decorrerão a partir do dia 23 de abril até dia 07 de junho de 2019. 

3) Considerações finais 

 
Na base do presente documento aplica-se as Normas de Acesso e Funcionamento em vigor. 

 
                                                           
1 Referentes a AAAF/CAF e/ou Refeições Escolares. 

2 No dia primeiro dia de frequência da criança, não poderão existir dívidas anteriores a essa data referentes 

a AAAF/CAF e/ou Refeições Escolares, sob pena de ser ativada a cláusula de incumprimento. 

3 Com base na tabela de mensalidades 2018/2019 em vigor para a AAAF e CAF nas interrupções letivas, de 

acordo com o escalão ASE. 


