
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Em conformidade com o horário escolas e da 

CAF 

 

INTERRUPÇÕES LETIVAS 

7H30—18H30 

 

DIAS ENCERRADOS 

 24 e 31 DEZEMBRO 2020 

 16 FEVEREIRO 2021 

 5 ABRIL 2021 

 FERIADOS 

CONTACTOS 

O Grande Sábio  - Centro de Atividades Educativas, Lda. 

Rua da Mata, 52 S 

4535-350 Santa Maria de Lamas 

Tel./fax: 256 081 380 | 918 743 220 

Email : ograndesabiolda@gmail.com  

caf23grandesabio@hotmail.com 
 

 

PAGAMENTOS 

 Os Pagamentos deverão realizar-se até ao dia 8 

do respetivo mês, ocorrendo numa multa a par-

tir desse dia no valor de €10,00. Se até ao final 

do mês a situação não for regularizada, o aluno 

será excluído da Componente de Apoio à Famí-

lia. 

 O não cumprimento do horário de funciona-

mento mencionado, importa o pagamento de 

uma sanção pecuniária no valor de €5,00 por 

cada meia hora de atraso e deverá ser paga no 

próprio dia. 

 A permanência do aluno na escola para além do 

horário definido é da exclusiva responsabilidade 

dos Encarregados de Educação. 

MENSALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os escalões atribuídos não se aplicam ao valor 

das mensalidades nem das refeições escolares; 

 Aos preços referidos anteriormente acrescenta-

se o custo de algumas atividades realizadas em 

interrupções letivas (ex.: visitas de estudo, pas-

seios). 

INSCRIÇÃO 

Os Encarregados de Educação deverão entregar 

aquando a Inscrição: 

 Ficha de Inscrição devidamente preenchida; 

 €5 de inscrição anual; 

 Horário Escolar 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 A Componente de Apoio à Família não se responsabiliza 

pelos objetos de valor de que as crianças sejam portado-

ras. 

 Caso o Encarregado de Educação não pretenda ou não 

autorize o respetivo educando a participar nas atividades 

programadas que impliquem a saída da Escola, este não 

poderá frequentar a Componente de Apoio à Família no 

respetivo período em que a atividade decorrer.  

 Na hora da saída, os alunos apenas serão entregues aos 

seus Encarregados de Educação ou a pessoas com autori-

zação prévia (de acordo com a Ficha de Inscrição). 

 Tanto no período letivo como nas interrupções letivas/

férias escolares, o funcionamento está dependente do 

número de alunos inscritos (mínimo 12 alunos). 

 Sempre que necessitar de qualquer informação, ou enten-

da fazer algum tipo de sugestão, o Encarregado de Educa-

ção poderá dirigir-se ao Professor da Componente de 

Apoio à Família da respetiva escola, contactar o Grande 

Sábio, Lda.  

 Em situação de Covid-19 seguiremos as normas estabele-

cidas pelo agrupamento e DGS. 

INSCRIÇÃO ANUAL €5 

PROLONGAMENTO (apenas período 

letivo) 
€50 

HORA PONTUAL €3 

SEMANA / INTERRUPÇÕES LETIVAS 

E FÉRIAS ESCOLARES 
 €25 

DIA / INTERRUPÇÕES LETIVAS E  

FÉRIAS ESCOLARES 
€6 

ALMOÇO (período de férias) €3 

mailto:ograndesabio@hotmail.com


REGULAMENTO 
 2020/2021 

COMPONENTE 

DE APOIO À FAMÍLIA 

2º/ 3º CICLOS 

Para mais informações: 

Grande Sábio 256 081 380 | 918 743 220  


