AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁLVARO VELHO
ESCOLA BÁSICA DO 2 º E 3 º CICLOS DE ÁLV ARO VELHO
ESCOLA EBl/JI N.l LAVRADIO
ESCOLA EB 1/JI N.2 LAVRADl.O
ESCOLA EB 1/Jl DOS FIDALGUINHOS

NOTA INFORMATIVA
INSCRIÇÕES COMPONENTES DE APOIO À FAMÍLIA
MATRÍCULAS l. 2 ANO
ANO LETIVO 22.23
A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Álvaro
Velho, em articulação com a direção do AE Álvaro Velho e a Edugep, cientes das
preocupações dos pais e no sentido de dar um apoio às famílias, têm vindo a
implementar um conjunto de atividades na Componente de Apoio à Família
(CAF) destinadas a assegurar o acompanhamento dos alunos do 1.º ciclo do ensino
básico antes e ou depois da componente curricular e de enriquecimento curricular,
bem como durante os períodos de interrupção letiva (Natal, Carnaval e Páscoa).
As CAF têm por objetivo apoiar a escola e os encarregados de educação, no horário
não letivo, através de atividades-pedagógicas especificas, no apoio aos trabalhos de
casa e assenta na ideia de que este é o espaço e o tempo da criança, onde ela poderá
fazer atividades organizadas, lúdicas e pedagógicas.
A inscrição realiza-se através de formulário acessível no seguinte link:
https ://www.edugep.pt/home/enriquecimento-curricular/caf/
Sublinha-se que a admissão dos alunos está condicionada ao número de vagas, de
acordo com a capacidade das salas disponibilizadas por cada Escola Básica.
Os pagamentos deverão ser efetuados até dia 8 do mês a que respeita diretamente à
EDUGEP, através de referência Multibanco disponibilizada para o efeito, enviada para
os contactos colocados na ficha de inscrição.
A CAF funciona todos os dias úteis de 1 de Setembro até ao último dia do calendário
escolar. Encerra aos sábados, Domingos, feriados nacionais e feriado municipal bem
como em tolerâncias de ponto e em dias de greve em que a escola esteja encerrada.
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Lavradio, 7 de julho de 202
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