
 
 
 

INFORMAÇÃO 
 

ANO LETIVO 2022-2023 
COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA (CAF) – 1.º CICLO 

 
A CAF destina-se a assegurar o acompanhamento dos/as alunos/as do 1º ciclo do ensino básico que 
necessitem do respetivo serviço de prolongamento de horário e, durante o horário de trabalho dos seus 
respetivos Pais e/ou Encarregados de Educação. 
 
A frequência de CAF tem um custo associado para os pais/encarregados de educação do/a aluno/a, de 
acordo com o enquadramento nos escalões A e B da Ação Social Escolar. Foi aprovado para o ano letivo 
2022-2023 em Reunião de Câmara a seguinte comparticipação familiar mensal, conforme previsto no 
artigo 15º do Regulamento da Escola a Tempo Inteiro e Fornecimento de Refeições: 

 
Tipo de Modalidade Mensalidade Escalão do abono de família 

 

 

 

Período Letivo 

(durante o tempo de 

aulas) 

Acolhimento  

7h30 às 9h30 
25,00€ 

Escalão A -Redução de 75% da mensalidade 

Escalão B - Redução de 50% da mensalidade 

Escalão C e restantes - Totalidade do valor da mensalidade 

CAF 

17h00 às 19h00 
25,00€ 

Escalão A -Redução de 75% da mensalidade 

Escalão B - Redução de 50% da mensalidade 

Escalão C e restantes - Totalidade do valor da mensalidade 

Acolhimento e CAF  

7h30 às 9h30 e das 

17h00 às 19h00 

35,00€ 

Escalão A -Redução de 75% da mensalidade 

Escalão B - Redução de 50% da mensalidade 

Escalão C e restantes - Totalidade do valor da mensalidade 

 

Interrupções Letivas 

(Férias Escolares) 

 

Acolhimento e CAF  

7h30 às 19h00 
100,00€  

Escalão A -Redução de 75% da mensalidade 

Escalão B - Redução de 50% da mensalidade 

Escalão C e restantes - Totalidade do valor da mensalidade 

 
Horário de funcionamento 

Ano letivo 
7h30-9h30 

17h00-19h00 
 

Interrupções Letivas  
(Férias Escolares – Natal, Carnaval, Páscoa e Verão (julho e agosto) 

7h30-19h00 
 

Pagamentos 

 O pagamento das comparticipações familiares é efetuado mensalmente, entre o dia 4 e o dia 12 
de cada mês, mediante emissão de fatura relativa ao serviço prestado no mês anterior disponibilizada 
no Portal da Educação.  

 Os encarregados de educação serão alertados via SMS ou correio eletrónico para procederem ao 
respetivo pagamento, devendo, caso não recebam o aviso referido, contatar a Subunidade 
Administrativa da Educação (SAE). 

 Para os/as alunos/as que iniciam as atividades somente no início do ano letivo ou em outra data no 
decorrer do período letivo, o valor da comparticipação familiar é o proporcional aos dias frequentados. 

 O pagamento do serviço no último mês da componente letiva, é efetuado em função do número 
de dias em que a mesma ocorra. 

 Durante as interrupções letivas/férias escolares os/as alunos/as que frequentem a CAF pagam o 
valor proporcional da mensalidade, designadamente o correspondente ao valor por semana. 



 
 

 Caso se verifique a frequência dos serviços de apoio à família (Atividades de Animação de Apoio à 
Família ou CAF) por mais do que um dependente, a comparticipação familiar tem uma redução de 10% 
a partir do 2º dependente. 

 

Faltas e ausências 

 As faltas dos/as alunos/as por motivo de doença, por período igual ou superior a três dias, devem 
ser justificadas mediante apresentação de declaração médica, pelos encarregados de educação, ao 
Agrupamento de Escolas e no serviço de educação do Município e haverá lugar a acerto sobre o valor 
correspondente. 

 As faltas das crianças e alunos por motivo de férias dos pais ou encarregados de educação devem 
ser comunicadas, por escrito, pelos encarregados de educação ao Agrupamento de Escolas e no serviço 
de educação do Município com pelo menos 3 dias de antecedência. 

 As faltas devidamente comunicadas, por período igual ou superior a 10 dias úteis consecutivos, dão 
lugar a alteração do valor da comparticipação mensal, correspondente ao número de dias que o/a 
aluno/a frequentou. 
 
Desistências 

 As desistências dos serviços deverão ser efetuadas na Plataforma SIGA (siga.edubox.pt) até ao 
último dia do mês anterior ao da sua frequência, através de formulário próprio. 

 Após o final do ano letivo, os/as alunos/as que se mantenham a frequentar a CAF durante as férias 
escolares deverão atempadamente efetuar a desistência indicando a data de fim de utilização dos 
serviços. 
 
Outras informações: 

 Tanto no período letivo como nas interrupções letivas/férias escolares, o funcionamento deste 
serviço está dependente do número de alunos/as inscritos/as. 

 Nos períodos de interrupções letivas/férias escolares, as refeições escolares são fornecidas pela 
Câmara Municipal de Rio Maior mediante solicitação prévia e o seu pagamento é efetuado de acordo 
com os escalões atribuídos, conforme Despacho do Ministério da Educação.  
 
 

Informações e Esclarecimentos 
 

Em caso de dúvida poderá contatar o Serviço de Educação da Câmara Municipal através dos números: 
243 999 326 ou 243 999 300, entre as 9:00 e as 13:00 e as 14:00 e as 17:00 ou por e-mail para: 
candidaturas.educacao@cm-riomaior.pt 
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