Contactos:
913 053 904 (CAF)
915 258 645 (Coordenação)
ctl.apezarco@gmail.com

1.ª Semana (18 a 20 de Dezembro 2019)

HORÁRIOS

4ª F - 18

5ª F - 19

6ª F - 20

7h30 – 12h30

Recepção/Acolhimento

Laser Tag (13€)*

Jogos de Tabuleiro

12h30 – 13h30

ALMOÇO

PIQUENIQUE

ALMOÇO

13h30 – 19h30

Jogos de Estafetas

Laser Tag

Cinema Na Escola

* O passeio ao Laser Tag deverá ser pago até dia 18 de Dezembro de 2019 . Será necessário trazer almoço de casa
2.ª Semana (23 a 27 de Dezembro 2019)

HORÁRIOS

2ª F - 23

5ª F - 26

6ª F - 27

7h30 – 12h30

Decorações e Artes
Plásticas de Natal

Jogo da Estátua

Dia de Rodas

12h30 – 13h30

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

13h30 – 19h30

Cartas para o Pai
Natal/Amigo Secreto

Just Dance

Dia de Rodas

3.ª Semana (30 de Dezembro 2019 a 3 Janeiro 2020)
5ª F - 2

6ª F - 3

Votos de Fim de Ano

Atelier de Culinária

Jogos de Mímica

12h30 – 13h30

ALMOÇO

ALMOÇO

ALMOÇO

13h30 – 19h30

Lanche Partilhado

Atelier de Culinária
(continuação)

Brincadeira Livre

HORÁRIOS

2ª F - 30

7h30 – 12h30

O CAF está encerrado dias 24, 25 e 31 de Dezembro e 1 de Janeiro.

Regulamento
EBI João Gonçalves Zarco:
- As férias irão decorrer na EBI João Gonçalves Zarco. O período de férias é de 18 de Dezembro de 2019 a 3 de Janeiro de 2020.
- A CAF está encerrada dos dias 24, 25, 31 de Dezembro de 2019 e 1 de Janeiro de 2020.
Almoços:
- As férias irão decorrer na EBI João Gonçalves Zarco, pelo que os almoços serão realizados no refeitório da mesma.
- Tendo em conta o sistema de marcação de refeições é fundamental que marque os almoços do seu educando na CAF, com o valor total dos mesmos, no
acto de inscrição e destacável assinado (última folha do plano) obrigatoriamente até ao dia 13 de Dezembro. O pagamento é feito em numerário e entregue
à equipa do CAF. Todas as crianças terão de dar entrada no CAF até às 10H00 e as ausências deverão ser comunicadas até essa hora.
- Não é possível a desmarcação ou devolução do valor das refeições.
Escalão A

E Escalão Bsco B

E
Escalão Csco
C

0.00€

0,73€

1,46€

-Todos os dias as crianças terão que trazer dois lanches, um para a parte da manhã, outro para a tarde.
Passeio ao Laser Tag
- O valor do passeio deverá ser pago até à data limite de 18 de Dezembro de 2019 e incluí bilhete de entrada e transporte.
- O não pagamento do passeio no prazo estipulado põe em risco o lugar da criança na visita ao Laser Tag. Após o pagamento, caso o educando
não compareça, o valor não é devolvido. O pagamento é feito em numerário. As inscrição para o passeio são limitadas.
- A partida para ao Laser Tag está prevista para às 10H30 e chegada à escola às 15H30. Todas as crianças terão de trazer almoço de casa para o
dia do passeio.
- As crianças que não pretendam realizar os passeios poderão ficar na escola, desde que o número de interessados seja igual ou superior a 10 crianças. Ou
em alternativa noutra escola da Vitamina.
Brinquedos:
- As crianças poderão trazer brinquedos sendo estes de uso partilhado com as outras crianças da CAF (conforme consta do regulamento, a CAF não se
responsabiliza pela danificação dos mesmos).
– É estritamente proibido o uso de telemóveis e brinquedos electrónicos (PSP, Nintendo, Tablets, entre outros).
- Skates, trotinetes, bicicletas, patins, etc, só serão permitidos no “dia das rodas” (27 de Dezembro 2019). O uso de protecção (capacete, etc.) é
obrigatório.

Pais, Mães e Encarregados de Educação:
- O material das crianças (lancheiras, roupa e brinquedos) deverá vir devidamente identificado.
- Para além das regras aqui indicadas, a frequência da CAF nas férias implica o respeito do regulamento do mesmo que pode ser consultado na íntegra em:
www.vitamina.pt

Mensalidades JI, 1º e 2º Ciclo – Férias de verão
(Apenas para frequentadores da “Modalidade de Acolhimento” e não inscritos na CAF/AAAF)
Escalão 1

Escalão 2

Escalão ≥ 3
c/irmãos

Escalão ≥ 3

9,75€

12€

13,50€

15€

1 Semana

39€

48€

54€

60€

2 Semanas

65€

80€

90€

100€

3 Semanas

97,5€

120€

135€

150€

4 Semanas

130€

160€

180€

200€

5 Semanas

162,5€

200€

225€

250€

6 Semanas

195

240€

270€

300€

Valor diário

NIB: 0007 0000 0005 9105 1082 3

Deverá ser entregue o comprovativo do pagamento devidamente identificado para o e-mail: ctl.apezarco@gmail.com ou em mão a um monitor da CAF.

O pagamento terá se ser efectuado por transferência bancária e não em numerário.

Destacável a entregar no acto de inscrição – INSCRIÇÃO ALMOÇOS e PASSEIO Lasertag
1ª Semana

18/12

19/12

20/12
2ª
Semana

Almoços

23/12

26/12

27/12

Almoços

3ª
Semana

30/01

02/01

03/01

Laser Tag
SIM

NÃO

Almoços

Eu,

Valor Total dos
Almoços

__________________________________________________________,

Encarregad@

de

Educação

de

_______________________________________, aluno do ______ ano, turma ______, nascido a _____/_____/________, com o
NIF______________________________,__________________________
com a Morada ________________________________________________________________________
Código Postal_________-_____,Localidade:__________________ Tel:_________________e-mail:_________________

declaro que li e aceito todos os termos/condições constantes no regulamente interno CAF Vitamina e que consinto o uso dos dados pessoais
aqui inscritos pela gestão da Componente de Apoio à Família ( assinatura encarregad@ de educação):____________________________

Assinatura Enc. Educação: __________________________________________
Data: _____ / _____ / ________
Assinatura monitor: _________________________________________________

