
 Associação de Pais das Escolas da Freguesia das Cortes 
 http://asspaiscortes.wordpress.com 
 ass.pais.cortes@gmail.com 

Este ano lectivo, a Junta de Freguesia e a Associação de Pais estão a ponderar manter a 
Componente de Apoio à Família (CAF) em funcionamento durante o mês de Agosto. No 
entanto, a abertura do serviço só acontecerá se o número de crianças assim o justificar.  

O CAF só funcionará numa das escolas da Freguesia, a que tiver maior número de inscrições. 

Desta forma, precisamos de saber, até ao dia 28 de Maio, se está interessado em que o seu 
educando frequente o CAF durante o mês de Agosto e em que período. 

Caso esteja interessado envie a ficha abaixo para a escola do seu educando ou remeta por 
email para ass.pais.cortes@gmail.com.  

Recordamos que ainda assim todas as crianças deverão beneficiar de um período de férias 
com os pais e familiares. 

 Preçário:  - uma semana 35 euros + 5x3€ (almoços) = 50€ 
  - duas semanas 55 euros + 10x3€ (almoços) = 85€ 
  - três semanas 70 euros + 15x3€ (almoços) = 115€ 
  - quatro semanas 80 euros + 20x3€ (almoços) = 140€ 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ficha de inscrição do CAF- Agosto  

 

 

 

 

Estou interessado   SIM �         NÃO � 

 

 

 

 

 
 

Assinalar o Serviço Pretendido 
� De 2 de Agosto a 6 de Agosto  

� De 9 de Agosto a 13 de Agosto 

� De 16 de Agosto a 20 de Agosto 

� De 23 de Agosto a 27 de Agosto 

� De 30 e 31 Agosto 

 
Indique ainda o período de férias em que a criança gozará férias com a família: ____________ 
 

 
Devolver a ficha de inscrição até dia 28 de Maio. 

 

Nome do aluno ___________________________________________ 
 
Data de Nascimento ___/___/____             Idade _____            
    

� Jardim de Infância de ______________    � 1º Ciclo de __________ 
 

Encarregado de Educação 
Nome _______________________________________________ 
 

  Telefone (residência)  __________  Telemóvel ___________  
 

  Contacto em caso de emergência _______________ 
 

  Morada do Enc. Educação _______________________________________________ 
   
                         Cód. Postal: __  __-___     Localidade: __________________ 


