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O Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté 
criou um Atelier de Tempos Livres, atualmente 
designado como Componente de Apoio à Família 
(CAF) com o objetivo de oferecer aos pais e 
encarregados de educação dos alunos do 1º ciclo, 
uma alternativa de prolongamento do horário dos 
seus educandos, com atividades que se pretendem 
enriquecedoras. 

O presente Regulamento Interno da CAF 
visa, por um lado, orientar professores e monitores no 
sentido da articulação das aprendizagens e, por outro, 
criar regras de funcionamento claras do conhecimento 
de todos, nomeadamente dos Encarregados de 
Educação. 

Dado que não dispomos de qualquer apoio 
oficial para este fim, as mensalidades pagas pelos 
Encarregados de Educação são a única receita para 
custear todas as despesas necessárias ao normal 
funcionamento da CAF (pagamento do vencimento 
dos monitores/professores e materiais a utilizar nas 
atividades). 
 
 
Definição e âmbito de aplicação 
 
1. A CAF funciona na EB Carlos Gargaté e na EB 

Louro Artur. 
2. Este regulamento aplica-se a todos os 

intervenientes: 
- Pessoal docente 
- Pessoal não docente 
- Alunos 
- Enc. de Educação 

 
 
Estrutura Organizacional 
 
1. O quadro responsável pelo funcionamento da 

CAF, no presente ano letivo, é constituído por: 
 
a) Direção do Agrupamento 
b) Monitores/professores 

 
 
Inscrições 
 

1.  A inscrição é anual devendo ser efetuada 
aquando da matrícula, no caso dos novos alunos, 
e no período de renovação da matrícula, no caso 
dos restantes.  

2. A inscrição deve ser efetuada junto dos serviços 
administrativos. 
 

Funcionamento 
 
1. Todos os alunos do 1º ciclo que frequentam o 

Agrupamento têm direito a usufruir da CAF, 
desde que haja vaga. 

2. O número máximo de alunos a admitir será 
estipulado, anualmente, mediante os recursos 
físicos e humanos, disponíveis.  

3. Os Encarregados de Educação comprometem-se 
ao pagamento deste serviço, na secretaria da 
escola, até ao dia 5 de cada mês. 

Durante as atividades letivas, a mensalidade é de 
60€ (sessenta euros). A mensalidade de julho será 
diluida mensalmente e cobrada de setembro a 
junho inclusive. Nos períodos sem atividades 
letivas (Natal, Páscoa e 2ª quinzena de junho), a 
CAF funciona das 8h às 19h, obrigando a um 
pagamento extra de € 30.00.  

 
4. A falta de cumprimento do pagamento da 

mensalidade por um período superior a trinta 
dias, sem qualquer justificação apresentada por 
escrito, na secretaria, e aceite como válida, 
implicará a não aceitação da continuidade de 
frequência da CAF, a partir do mês seguinte.  

 
5. Caso o aluno pretenda deixar de frequentar a 

CAF deverá o Enc. de Educação apresentar por 
escrito, tal pretensão com o prazo mínimo de 
trinta dias. A falta de cumprimento deste prazo 
mínimo implica a obrigatoriedade do pagamento 
da mensalidade. 

 
 
Refeições 
 
O refeitório da Escola sede está sob a exploração 
direta de empresa contratada pelo Ministério da 
Educação, nos períodos de actividade letiva. Nos 
períodos de interrupção letiva, o almoço é assegurado 
pela empresa que funciona na EB Louro Artur, razão 
pela qual, nestes períodos, a CAF funciona, para 
todos os alunos, na referida escola. 

 
 

Horário 
 
1- A CAF funciona durante todo o ano com 

excepção dos dias: 
-  24 e 31 de dezembro 
- Todo o mês de agosto  

 
2) O horário da CAF corresponde ao período em que 
os alunos não têm atividades letivas entre as 8h00 e 
as 19h00.   
 
3) Dado que as escolas encerram às 19h, qualquer 
atraso por parte dos Enc. de Educação implica o 
prolongamento do horário do funcionário de serviço. 
Assim, em casos absolutamente excecionais e 
imprevistos, de impossibilidade de cumprimento do 
referido horário, os Enc. de Educação devem avisar 
telefonicamente a escola e suportar os seguintes 
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encargos adicionais, diariamente, a pagar com a 
mensalidade do mês seguinte: 

- até às 19H30, 5 € ( cinco euros).  
- depois das 19H30, 7.50 € (sete euros e 

cinquenta cêntimos). 

 
Dos Alunos 
 
1. São direitos: 

a) ser tratados com correção e compreensão. 
b) usufruir de todos os equipamentos da Escola 

destinados aos alunos,  respeitando os 
horários e normas de utilização, com a 
supervisão de adultos. 

 
2. São deveres: 

a) contribuir para o bem estar geral na Escola: 
-comportando-se com educação, correção 
e respeito pelos deveres de cidadania, em 
todas as situações; 
-acatando as ordens e indicações das 
monitoras, funcionários e professores; 
-brincando somente nos espaços próprios; 
-respeitando todos os materiais e 
equipamentos ao seu dispor. 

b) Evitar trazer brinquedos e outros materiais 
de valor, não se responsabilizando a escola 
por eventuais danos causados nos mesmos, 
ou pelo seu desaparecimento. 

 
 

Dos Monitores 
 
1. São direitos: 

a) serem tratados com correção pelos alunos, 
professores, funcionários e encarregados de 
educação. 

b) serem ouvidos pela direção. 
c) participarem, sempre que sejam convocados, 

nas reuniões de Conselhos de Ano do 1º 
Ciclo. 

 
2. São deveres: 

a) contribuirem de forma positiva para o bom 
funcionamento da equipa. 

b) serem responsáveis por todas as tarefas que 
lhes sejam atribuídas. 

c) serem educados e respeitar os alunos e Enc. 
de Educação. 

d) supervisionar as crianças nos intervalos e 
acompanhá-las em segurança à saída, 
sempre que necessário. 

e) acompanhar as crianças no refeitório. 
f) receber os alunos quando não tenham aulas 

e não seja viável a sua distribuição pelas 
salas de aula em funcionamento.  

g) esforçar-se pela criação do bom ambiente de 
trabalho investindo nas relações humanas. 

 

 

Dos Encarregados de Educação 
 
1. São direitos: 

a) serem informados e esclarecidos sobre 
todos os assuntos respeitantes ao 
funcionamento da CAF. 

b) serem ouvidos pelos responsáveis da 
Escola sobre qualquer assunto relacionado 
com a CAF. 

c) dar sugestões que visem melhorar o 
funcionamento e/ou responder com maior 
eficácia às necessidades de todos. 

 
2. São deveres: 

a) Proceder aos pagamentos das mensalidades 
cumprindo os prazos estabelecidos neste 
regulamento. 

b) participar em todas as reuniões para que 
sejam convocados. 

c) colaborar na função educativa da Escola, 
fomentando, junto dos seus educandos, 
hábitos e normas de educação, civismo e 
higiene. 

d) dirigir-se corretamente a todos os monitores, 
professores, funcionários e alunos. 

e) respeitar as regras gerais de funcionamento 
da escola. 

 
 

Disposições Finais e Transitórias 
 

1. O período de atendimento dos Enc. de Educação, 
sobre os assuntos relacionados com a CAF, pela 
Direcção do Agrupamento será efetuado com 
marcação prévia. 

2. Todos os assuntos omissos neste regulamento 
serão resolvidos pela Direção do Agrupamento. 

3. Este regulamento vigorará durante o ano letivo 
2015/2016, sendo revisto no final do ano. 

4. A renovação de inscrição para os alunos que já 
frequentam a CAF deve ser efetuada anualmente 
no 1º dia útil do mês de Setembro, ou em data a 
fixar pela direção. 
 

Aprovado em reunião da Direção do dia 9 de 
setembro de 2015 

 
A Diretora 

Maria da Graça Carvalha 
 

A Presidente da Associação de Pais 
Sofia Rebello de Andrade 


